
Contencios administrativ. Concurs pentru ocuparea unei funcŃii. Nerespectarea 
normelor imperative de organizare. ConsecinŃe 

Nicio dispoziŃie legală incidentă speŃei nu stabileşte că vreuna din probele de concurs 
organizat pentru ocuparea unei funcŃii de conducere are o pondere mai mare în raport cu cealaltă 
sau că valoarea acestora este diferită, legiuitorul lăsând la latitudinea instituŃiei organizatoare a 
concursului să stabilească măsura în care pot fi valorificate rezultatele probelor susŃinute, 
respectarea normelor imperative de organizare a concursului şi de valorificare a rezultatelor 
acestuia fiind, însă, obligatorii, iar nesocotirea lor atrage anularea concursului organizat. 

Decizia nr. 734 din 2 aprilie 2007 

Prin sentinŃa civilă nr. 251, pronunŃată la data de 31 ianuarie 2007 de Tribunalul Maramureş  
s-a respins ca nefondată acŃiunea formulată de reclamanta P.R.S. împotriva dispoziŃiei nr. 349/28 
noiembrie 2006 emisă de Preşedintele Consiliului JudeŃean Maramureş. 

Pentru a dispune astfel, instanŃa a reŃinut, în esenŃă, că acŃiunea reclamantei nu este 
întemeiată întrucât deşi la proba scrisă există întrebări care nu se regăsesc în bibliografie iar 
regulamentul de concurs este nesocotit, anularea concursului este exagerată deoarece este posibilă 
doar anularea probei cu atât mai mult cu cât din conŃinutul OG nr. 26/2005 rezultă că accentul se 
pune pe proiectul de management iar contracandidatul reclamantei a obŃinut o notă mai mare. Se 
susŃine, de asemenea, că adoptarea acestei soluŃii este justificată şi de faptul că şi după înlăturarea 
notelor la proba scrisă, evaluarea rămâne defavorabilă pentru reclamantă astfel că desemnarea în 
calitate de câştigător al concursului pentru contracandidatul reclamantei este corectă. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs în termenul legal reclamanta P.R.S. solicitând 
instanŃei admiterea acestuia, modificarea hotărârii atacate, în sensul admiteri acŃiunii sale şi a 
anulării dispoziŃiei nr. 349 din 29 noiembrie 2006 a preşedintelui Consiliului JudeŃean Maramureş, 
cu consecinŃa reorganizării concursului pentru ocuparea postului de director al Muzeului JudeŃean 
de Etnografie şi Artă Populară. 

În dezvoltarea motivelor de recurs, reclamanta  învederează instanŃei faptul că bibliografia a 
fost restrictivă şi proba de concurs a cuprins 6 întrebări, 3 dintre acestea au fost în afara bibliografiei 
publicate, împrejurare recunoscută de către intimată, în decizia pe care a atacat-o; instanŃa a reŃinut 
susŃinerea reclamantei în sensul că la proba scrisă s-au formulat întrebări care nu au figurat în 
bibliografie, lucru pe care l-a apreciat ca nefiind regulamentar, dar a conchis că anularea 
concursului pentru acest considerent nu poate fi făcută, motivat de faptul că şi în această ipoteză se 
pot anula numai rezultatele obŃinute la proba criticată. 

S-a susŃinut că soluŃia instanŃei de fond este lipsită de temei legal şi a fost dată cu încălcarea 
greşită a legii, deoarece un concurs organizat, pentru ocuparea unui post de director, trebuie privit 
ca un tot unitar şi nu luat pe segmente sau felii iar din moment ce o probă a concursului este 
organizată cu încălcarea legii, aceasta duce la anularea întregului concurs. 

Analizând recursul declarat de către reclamanta P.R.S. prin prisma motivelor de recurs şi a 
dispoziŃiilor art.304 şi 3041 C.pr.civ., Curtea l-a apreciat ca fiind fondat pentru următoarele 
considerente: 

După cum rezultă din probele existente la dosar, la data de 22 noiembrie 2006, pârâtul 
Consiliul JudeŃean Maramureş a organizat concursul pentru ocuparea postului de director al 
Muzeului de Etnografie şi Artă Populară, concurs organizat – după cum reiese din anunŃul de 
organizarea a acestuia – în conformitate cu dispoziŃiile art.1, 2 şi 9 din OG nr.26/2005. S-a stabilit 
că pentru înscrierea la acest concurs candidaŃii trebuie să îndeplinească următoarele condiŃii: 
candidaŃii să fie absolvenŃi ai unor studii universitare cu diplomă de licenŃă în domeniile: istorie, 
arhitectură, litere şi să aibă 5 ani vechime în specialitate, fiind indicată, totodată, bibliografia 
obligatorie. 



Procesul-verbal încheiat de către comisia de concurs relevă împrejurarea că aceasta a hotărât 
că pentru ocuparea funcŃiei vacante, candidaŃii trebuie să treacă două probe: evaluarea candidatului 
şi evaluarea proiectului; evaluarea candidatului urma a se face „în scris cu întrebări din bibliografia 
afişată (6 întrebări) şi interviu, care vor fi notate separat cu note de la 1 la 10”, notarea probei scrise 
şi a interviului făcându-se distinct iar nota pentru evaluarea candidatului va fi media aritmetică 
dintre cele două probe (proba scrisă şi interviu), nota finală fiind media aritmetică dintre cele două 
note reprezentând evaluarea candidatului şi evaluarea proiectului. 

Urmare a desfăşurării etapelor de concurs şi a rezultatelor obŃinute, comisia a stabilit că este 
câştigător numitul R.G., reclamanta obŃinând o notă finală inferioară acestuia. 

Probele administrate în cauză atestă împrejurarea că la proba scrisă, din cele 6 întrebări, 3 
întrebări au fost din afara bibliografiei obligatorii stabilite de către organizatorul concursului. 
Această împrejurare este recunoscută şi de către pârât, însă, apreciază că acestea „sunt formulate în 
baza legislaŃiei din bibliografie sau din legislaŃia complementară bibliografiei recomandate”.  

Potrivit art.1 alin.1 din OG nr.26/2005, în vederea asigurării eficienŃei activităŃii 
instituŃiilor publice de cultură şi a continuităŃii actului managerial, angajarea directorilor generali 
sau a directorilor, (…) din cadrul instituŃiilor publice de cultură, se face prin contract de 
management, pe baza unui concurs de proiecte de management, care, conform art.4 din acelaşi act 
normativ, cuprinde evaluarea candidaŃilor şi a proiectelor de management. 

Actele normative amintite anterior nu cuprind dispoziŃii referitoare la conŃinutul şi 
desfăşurarea concursului care stă la baza ocupării funcŃiei publice din etapa evaluării candidatului, 
însă, acestea se regăsesc în HG nr.281/1993 respectiv HG nr.1209/2003. Astfel, în secŃiunea 
“Procedura de desfăşurare a concursului” se regăsesc regulile specifice de organizare a concursului 
care debutează cu publicarea anunŃului, selectarea dosarelor, proba scrisă, proba de interviu şi 
stabilirea rezultatelor finale; dispoziŃii similare se regăsesc şi în pct.7 din Anexa 12 a HG 
nr.281/1993. 

Potrivit pct.7 din HG nr.281/1993, concursul constă dintr-o probă scrisă, o probă orală sau 
interviu. 

Conform art.10 din Anexa 1, subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei 
de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaŃilor, în concordanŃă cu 
nivelul şi specificul funcŃiilor publice pentru care se organizează concursul. 

Coroborând dispoziŃiile legale enunŃate anterior se poate conchide că procedura de concurs 
organizată de către pârât a fost corect stabilită de către organizator, probele impuse - evaluarea 
candidatului şi evaluarea proiectului – înscriindu-se în limitele impuse de legiuitor. 

Nicio dispoziŃie legală incidentă speŃei nu stabileşte că vreuna din probe are o pondere mai 
mare în raport cu cealaltă sau că valoarea acestora este diferită, legiuitorul lăsând la latitudinea 
instituŃiei organizatoare a concursului să stabilească măsura în care pot fi valorificate rezultatele 
probelor susŃinute, respectare normelor imperative de organizare a concursului şi de valorificare a 
rezultatelor acestuia fiind, însă, obligatorii. 

În speŃă, pârâtul a stabilit că evaluarea candidatului urma a se face „în scris cu întrebări din 
bibliografia afişată (6 întrebări) şi interviu, care vor fi notate separat cu note de la 1 la 10”, notarea 
probei scrise şi a interviului făcându-se distinct iar nota pentru evaluarea candidatului va fi media 
aritmetică dintre cele două probe (proba scrisă şi interviu), nota finală fiind media aritmetică dintre 
cele două note reprezentând evaluarea candidatului şi evaluarea proiectului. 

Se poate observa, însă, că deşi s-a stabilit modalitatea de organizare a concursului şi de 
valorificare a rezultatelor obŃinute, pârâtul nu a respectat prescripŃiile impuse de legiuitor cu privire 
la desfăşurarea probei scrise. Astfel, deşi s-a stabilit o bibliografie obligatorie care ar fi trebuit să 
stea la baza concursului organizat, pârâtul, prin comisia de concurs desemnată, a formulat 6 
întrebări din care 3 întrebări sunt în afara bibliografiei stabilite, împrejurare recunoscută de către 
pârât. 



În aceste condiŃii, se constată că o etapă a concursului organizat respectiv cel care vizează 
evaluarea candidatului s-a desfăşurat cu încălcarea normelor legale incidente astfel că se poate 
conchide că întreaga procedură de concurs desfăşurată de către pârât este nelegală; cele două etape 
de concurs -  evaluarea candidatului şi evaluarea proiectului – nu pot fi privite separat ci ca un 
întreg întrucât atât legiuitorul cât şi instituŃia organizatoare au înŃeles să o privească astfel. Prin 
urmare, soluŃia instanŃei de fond este nelegală iar statuările acesteia referitoare la anularea parŃială a 
concursului pentru neregulile sesizate şi de asanare a nulităŃii cu motivarea că anularea întregului 
concurs apare ca fiind exagerată sunt neîntemeiate. 

Pentru toate aceste considerente, Curtea va aprecia recursul declarat de către reclamanta 
P.R.S. ca fiind fondat şi în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ. îl va admite, va casa hotărârea recurată 
iar în temeiul art.20 alin.3 din Legea nr.554/2004 va rejudeca pe fond acŃiunea reclamantei în aceste 
limite. 

Astfel, în temeiul dispoziŃiilor legale amintite anterior instanŃa va admite acŃiunea 
reclamantei, va anula dispoziŃia nr.349 din data de 28 noiembrie 2006 a preşedintelui Consiliului 
JudeŃean Maramureş şi va dispune organizarea unui nou concurs pentru ocuparea postului de 
director al Muzeului JudeŃean de Etnografie şi Artă Populară cu respectarea tuturor termenelor, 
etapelor şi cerinŃelor impuse în acest sens. (Judecător Mihaela SărăcuŃ) 

 
 
 

Decizie de sancŃionare a funcŃionarului public. Neîndeplinirea cerinŃelor art. 45 alin. 
2 din H.G. nr. 1.210/2003. ConsecinŃe 

  Lipsa din conŃinutul deciziei de sancŃionare a menŃiunilor obligatorii prevăzute  de 
art. 35 alin. 2 lit. c) (motivele pentru care au fost înlăturate apărările funcŃionarului public) şi lit. 
a) (descrierea faptei ce constituie abatere disciplinară) determină nulitatea absolută a actului de 
sancŃionare 

Decizia nr. 410 din  23 februarie 2007 

Prin sentinŃa civilă nr. 4.001 din 26.10.2006 pronunŃată în dosarul nr. 3.473/100/2006 
Tribunalul Maramureş a respins excepŃia de nulitate absolută a deciziei nr. 152/4.04.2006 emisă de 
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Maramureş invocată de reclamantul L.A.-I. şi a respins 
excepŃia neîndeplinirii procedurii prealabile de către reclamant invocată de pârâta D.G.F.P. 
Maramureş. 

De asemenea, a fost admisă acŃiunea în contencios administrativ formulată de reclamant  în 
contradictoriu cu aceeaşi pârâtă s-a dispus anularea deciziei nr. 152/4.04.2006 emisă de D.G.F.P. 
Maramureş prin care reclamantul a fost sancŃionat disciplinar cu diminuarea drepturilor salariale cu 
15 % pe trei luni şi a fost dispusă restituirea sumelor ce i-au fost reŃinute în baza deciziei atacate, cu 
500 lei cheltuieli de judecată în favoarea reclamantului. 

Pentru a hotărî în privinŃa excepŃiei nulităŃii deciziei, prima instanŃă a arătat sumar că este 
neîntemeiată critica reclamantului privind nerespectarea dispoziŃiilor art. 35 din O.G. nr. 1.210/2003 
întrucât sancŃiunea a fost aplicată reclamantului cu respectarea procedurilor arătate în textul legal 
menŃionat anterior.  

În privinŃa excepŃiei lipsei procedurii prealabile, instanŃa de fond a concluzionat că din 
cuprinsul textului legal incident, respectiv art. 36 din H.G. nr. 1.210/2003, nu rezultă obligativitatea 
efectuării acesteia. 

În continuarea motivării hotărârii, prima instanŃă a avut în vedere considerentele privind 
fondul cauzei referitoare la legalitatea sancŃiunii disciplinare aplicată reclamantului. 



Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs în termen pârâta, solicitând modificarea sentinŃei, 
în sensul respingerii cererii de chemare în judecată şi a menŃinerii deciziei atacate. 

În motivarea recursului pârâta a criticat hotărârea instanŃei de fond sub aspectul respingerii 
excepŃiei lipsei procedurii prealabile, obligatorie din prisma  dispoziŃiilor art. 36 din H.G. nr. 
1.210/2003. 

În continuarea motivării recursului, arătate la pct. 2 din scriptul depus, pârâta a susŃinut 
legalitatea procedurii urmate cu prilejul sancŃionării disciplinare a reclamantului precum şi 
temeinicia măsurii administrative luată faŃă de acesta. 

În concluziile scrise, reclamantul a solicitat respingerea recursului. 
 Analizând recursul formulat din prisma motivelor invocate precum şi în considerarea 

dispoziŃiilor art. 3041 C.pr.civ. ce permite instanŃei de recurs, în materia contenciosului 
administrativ, să realizeze o analiză sub toate aspectele a cauzei, Curtea constată că recursul este 
parŃial întemeiat din următoarele considerente:  

Sub sancŃiunea nulităŃii absolute, art. 35 alin. 2 lit. a şi c din H.G. nr. 1.210/2003 , privind 
organizarea şi funcŃionarea comisiilor de disciplină şi a comisiilor paritare din cadrul autorităŃilor şi 
instituŃiilor publice, prevede că actul administrativ de sancŃionare a funcŃionarului public trebuie să 
cuprindă descrierea faptei care constituie abatere disciplinară precum şi , la lit. c) , motivele pentru 
care au fost înlăturate apărările formulate de funcŃionarul public în timpul cercetării disciplinare 
prealabile. 

Actul administrativ de sancŃionare, respectiv decizia nr. 182/27.04.2006, nu cuprinde cele 
două menŃiuni obligatorii arătate anterior. 

În conŃinutul deciziei nu se regăseşte descrierea în concret a faptei ce constituie abatere 
disciplinară şi nici nu sunt prezentate motivele ce au determinat înlăturarea apărărilor formulate de 
către funcŃionarul public. 

Trimiterea la alte acte întocmite în cursul cercetării prealabile şi care ar putea să conŃină 
descrierea faptei sau motivele înlăturării apărărilor formulate de funcŃionarul public nu este 
suficientă în raport de modul imperativ de redactare a normei legale incidente, respectiv art. 35 alin. 
2 din H.G. nr. 1.210/2003. 

Rezultă fără echivoc din cuprinsul acestei norme că sancŃiunea nulităŃii absolute intervine 
atunci când lipsurile privesc însuşi conŃinutul actului administrativ de sancŃionare şi faŃă de regimul 
juridic al nulităŃii absolute nu este permisă concluzia că aceasta ar putea fi asanată prin referire la 
alte acte în care ar putea fi cuprinse acele menŃiuni. 

ExcepŃia nulităŃii absolute invocată de reclamant a fost soluŃionată greşit de către instanŃa 
fondului care a trecut cu vederea în mod nejustificat viciile esenŃiale ale actului administrativ de 
sancŃionare ce a făcut obiectul prezentului contencios administrativ. 

SoluŃia la care trebuia să rămână instanŃa fondului , sub aspectul soluŃionării cauzei , ar fi 
trebuit să fie cea de admitere a excepŃiei de nulitate absolută a actului administrativ de sancŃionare, 
situaŃie în care nu ar mai fi fost necesară o analiză pe fond a cauzei. 

În recursul formulat pârâta a reiterat excepŃia lipsei  procedurii prealabile invocată şi în faŃa 
instanŃei de fond cu referire la dispoziŃiile  art. 36 din H.G. nr. 1.210/2003. 

Se poate constata însă, din conŃinutul normei legale, că aceasta cuprinde dispoziŃii cu 
caracter supletiv, de recomandare, legiuitorul lăsând la latitudinea funcŃionarului public dreptul  de 
a uza de procedura plângerii prealabile atunci când acesta consideră necesar. Lipsa procedurii 
prealabile, faŃă de caracterul supletiv al normei legale, nu constituie un fine de neprimire şi nu are 
valoarea procedurii prealabile reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, a contenciosului 
administrativ. 

Sub acest aspect, susŃinerile pârâtei sunt nefondate, iar instanŃa de fond a soluŃionat în mod 
corect această excepŃie. 

În consecinŃă, faŃă de cele menŃionate anterior şi în raport de considerentul imperativului 
legalităŃii în soluŃionarea cererilor de chemare în judecată, Curtea  în temeiul art. 304 pct. 9 



C.pr.civ. raportat şi la dispoziŃiile art. 20 al. 3 din Legea nr. 554/2004, va admite în parte recursul 
formulat şi va modifica hotărârea atacată în sensul admiterii excepŃiei nulităŃii absolute a deciziei 
nr. 152/2006 urmând a fi menŃinute restul dispoziŃiilor sentinŃei atacate. 

Art. 3041 C.pr.civ.  permite instanŃei de recurs, în ipoteza menŃionată acolo, să realizeze o 
evaluare generală a cauzei sub toate aspectele şi în principal cu privire la aspectul de legalitate a 
celor statuate de către instanŃa de fond. 

Constatând o greşită aplicare a dispoziŃiilor legale imperative de către instanŃa de fond, ce au 
condus la o soluŃionare nelegală a unui aspect esenŃial al cauzei, Curtea a fost nevoită să realizeze o 
reconsiderare a motivelor de admisibilitate a cererii de chemare în judecată sub aspectul excepŃiei 
invocate. 

Fată de soluŃia instanŃei de fond în privinŃa excepŃiei şi în raport de considerentele avute în 
vedere de către aceasta  cu prilejul soluŃionării cauzei, în mod corect pârâta nu a mai găsit că este 
necesar să îşi expună argumentele în privinŃa excepŃiei de nulitate invocată de către reclamant, 
recursul pârâtei criticând, în principal , aspectele de fond avute în vedere de către tribunal.  Analiza 
motivelor de recurs referitoare la chestiunile ce Ńin de fondul cauzei nu se mai impune însă în raport 
de modul de soluŃionare , în recurs , a excepŃiei. 

Apărările formulate de către reclamant cu privire la această excepŃie sunt pertinente, iar 
susŃinerile concrete ale pârâtei formulate în recurs, cu privire la excepŃia lipsei procedurii prealabile 
sunt nefondate iar cu privire la fondul cauzei, inutile,  astfel încât, în temeiul art. 274 C.pr.civ., 
pârâta va fi obligată să achite reclamantului 600 lei cheltuieli de judecată în recurs reprezentând 
onorariu de avocat.(Judecător Delia Marusciac ) 

 

SancŃiuni disciplinare aplicate funcŃionarului public. CondiŃii 

Actul administrativ de sancŃionare al funcŃionarului public trebuie să cuprindă, sub 
sancŃiunea nulităŃii absolute, descrierea faptei care constituie abatere disciplinară, precizarea 
prevederilor din procesul-verbal al comisiei de disciplină, motivele pentru care au fost înlaturate 
apărările formulate de funcŃionarul public în timpul cercetării disciplinare prealabile, temeiul legal 
în baza căruia sancŃiunea disciplinară se aplica, termenul în care sancŃiunea disciplinară poate fi 
contestată, instanta competenta la care actul administrativ prin care s-a dispus sancŃiunea 
disciplinară poate fi contestat şi să fie emis de persoana competentă a aplica sancŃiunea 
disciplinară potrivit legii; nerespectarea acestor norme imperative atrage nulitatea actului 
administrativ încheiat şi implicit a sancŃiunii aplicate. 

Decizia nr. 995 din 14 mai 2007 

Prin sentinŃa civilă nr. 139 pronunŃată la data de 19 ianuarie 2007, a Tribunalului Cluj, s-a 
admis excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a pârâtului D.D. şi s-a respins acŃiunea formulată de 
contestatoarea S M în contradictoriu cu intimaŃii AgenŃia JudeŃeană de Ocupare a ForŃei de Muncă 
Cluj şi D.D. având ca obiect contencios administrativ. 

Pentru a dispune astfel, instanŃa a reŃinut că reclamanta, în calitate de inspector superior în 
cadrul Compartimentului de creditare al AJOFM Cluj a încălcat îndatoririle ce îi reveneau în 
conformitate cu fişa postului, cu poziŃia din organigramă şi cu actele normative în vigoare, 
împrejurare atestată de controlul şi verificările efectuate, echipa de control constatând că nu a 
urmărit respectarea condiŃiilor din contractul de credit conform Legii nr.76/2002 deşi avea atribuŃii 
de monitorizare şi de control al firmelor beneficiare de credite. S-a susŃinut, de asemenea, că şi 
raportul CurŃii de Conturi pe anul 2003 evidenŃiază că aceasta nu a urmărit periodic modul de 
respectare a condiŃiilor care au stat la baza încheierii contractelor de credit, încălcându-se astfel 
prevederile punctului 40 din InstrucŃiunile comune ANOFM şi BCR privind acordarea de credite cu 
dobândă avantajoasă, actul administrativ de sancŃionare nr. 1598/2005 emis de directorul executiv, 



precum şi dispoziŃia nr. 1685/2004 fiind legale. În ce priveşte chemarea în judecată a directorului 
executiv interimar D.D., s-a arătat că acesta nu are calitatea procesuală pasivă în prezenta cauză, în 
condiŃiile în care chemarea sa în judecată s-a făcut în calitate de persoană fizică, răspunzătoare de 
stabilirea unor sancŃiuni disciplinare fără ca să se fi solicitat în conformitate cu prevederile art.16 
din Legea nr. 554/2004, obligarea acesteia la plata unor despăgubiri pentru prejudiciul cauzat. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs în termenul legal reclamanta S M solicitând 
instanŃei ca în contradictoriu cu intimaŃii AJOFM şi D.D. să constate că sentinŃa recurată este 
nelegală şi netemeinică şi pe cale de consecinŃă să dispună modificarea ei în sensul admiterii cererii 
introductive de instanŃă aşa cum a fost formulată. 

1. În motivarea recursului s-a arătat că judecătorul fondului motivează sentinŃa recurată 
preluând servil argumentarea făcută de pârâŃi prin întâmpinările depuse la dosar fără a analiza critic 
această argumentare şi fără a o raporta la apărările formulate de recurentă deşi avea obligaŃia să le 
analizeze şi dacă le considera neconcludente să le înlăture motivat. 

De asemenea, s-a arătat că instanŃa în loc să verifice aspectele de nelegalitate ale dispoziŃiei 
administrative de sancŃionare pe care le-a invocat atât prin scriptele depuse la dosar cât şi prin 
concluziile orale prezentate cu ocazia dezbaterilor asupra fondului, precum şi neregulile săvârşite de 
Comisia de disciplină şi nulitatea raportului întocmit de această comisie, prima instanŃă preia în 
considerentele sentinŃei recurate argumentări din motivarea acestor documente, prezentând totodată 
într-o formă denaturată şi cele constatate prin raportul CurŃii de conturi pe anul 2003, motivarea 
sentinŃei fiind realizată prin ridicarea la rang de veritate fără temei legitim a susŃinerilor celor doi 
pârâŃi în apărarea lor.  

2. Judecătorul fondului nu a verificat nici realitatea celor susŃinute de pârâŃi şi nici realitatea 
celor susŃinute de recurentă, încălcând la modul strident prevederile art. 129 alin. 4 C.proc.civ. El a 
preluat şi şi-a însuşit susŃinerile pârâŃilor ignorând total următoarele apărări formulate de recurentă: 

2.1. atât actul administrativ de sancŃionare cât şi dispoziŃia nr.1884/30.06.2005 sunt nelegale 
şi netemeinice întrucât sancŃiunea a fost aplicată pentru o abatere prescrisă, perioada controlată fiind 
2002-2004 astfel că, presupunând prin absurd că există o abatere disciplinară aceasta trebuia 
aplicată până cel târziu la 30 iunie 2005. 

2.2. actul de control prin care contestatoarea a stabilit că respectivele societăŃi au adus un 
prejudiciu de 179.923.2351 lei, şi pe care directorul executiv D.D. l-a considerat ca fiind expresia 
abaterii disciplinare săvârşite de contestatoare este semnat nu numai de către contestatoare ci şi de 
alŃi patru controlori financiari din cadrul CurŃii de Conturi Cluj şi de către însuşi directorul executiv 
D.D., care, prin semnătura pusă şi-a însuşit conŃinutul actului de control, devenind coautor la 
presupusa abatere disciplinară.  

2.3. nici actul administrativ de sancŃionare şi nici dispoziŃia de sancŃionare nu conŃin temeiul 
legal care ar legitima aplicarea sancŃiunii disciplinare şi nu indică în care dintre abaterile expres 
prevăzute de lege se regăseşte fapta reŃinută în sarcina contestatoarei, ceea ce echivalează cu lipsa 
temeiului legal al măsurii disciplinare luate şi care atrage nulitatea absolută a respectivelor acte 
administrative de sancŃionare astfel cum prevede art. 35 lit. d din HG 1210/2003. 

2.4. omisiunea judecătorului fondului de a se pronunŃa asupra nulităŃii actului administrativ 
contestat, nulitate prevăzută de art.35 alin.2 lit.b din HG nr.1210/2003 

2.5. judecătorul fondului nu a constatat că modul în care sunt formulate învinuirile aduse 
contestatoarei nu poate legitima sancŃiunea destituirii sale din funcŃie ci încearcă să justifice ca fiind 
valabil acest mod deşi învinuirile sunt reŃinute în enunŃuri cu caracter general, neavând caracter 
punctual, concret, ceea ce dă „expresie abuzului şi discriminării săvârşite de directorul D.D.”. Mai 
mult, se susŃine că dacă un control ulterior a stabilit o altă valoare a prejudiciului decât cea stabilită 
de echipa din care a făcut parte contestatoarea nu anulează posibilitatea statului de a recupera acel 
prejudiciu la adevărata lui valoare, astfel încât, contestatoarea nu se face vinovată de coparticipare 
la săvârşirea acelui prejudiciu şi nici nu a creat prin fapta ei imposibilitatea recuperării lui de către 
stat. 



2.6. judecătorul fondului preia fără nici un filtru susŃinerile pârâŃilor conform cărora 
recurenta avea atribuŃii de monitorizare şi urmărire, omiŃând faptul că, conceptul de "monitorizare" 
şi conceptul de "control” sunt două noŃiuni cu semnificaŃie diferită, astfel că întreaga culpabilizare a 
contestatoarei de către conducătorul unităŃii este lipsită de o bază juridică fiind rezultatul fie a relei 
credinŃe a acestuia din urmă, fie a unei percepŃii eronate a directorului executiv cu privire la modul 
de îndeplinire a sarcinilor ce reveneau, potrivit fişei postului, contestatoarei; 

2.7. întreaga argumentare privind caracterul continuu al abaterii săvârşită de contestatoare 
raportat la caracterul permanent al monitorizării şi controlului este aşezată pe o premisă falsă, 
decurgând pe de o parte din confuzia pe care pârâŃii o fac între semnificaŃia conceptelor de 
monitorizare şi de control,iar pe de altă parte pe o profund greşită interpretare a momentului 
consumării abaterii disciplinare. 

2.8. împrejurarea că reclamanta a fost sancŃionată disciplinar anterior acestui moment cu 
sancŃiunea diminuării cu 15% a salariului pe timp de o lună este irelevantă în speŃă întrucât 
respectiva sancŃiune i-a fost aplicată abuziv, pentru un fapt banal respectiv părăsirea locului de 
muncă pentru a lua masa deşi exista o înŃelegere tacită între angajaŃii pârâtei în acest sens; 

2.9. conform fişei postului, reclamanta avea atribuŃii de monitorizare a contractelor de credit 
şi a locurilor de muncă nou create – atribuŃie îndeplinită de aceasta – activitatea fiind îndeplinită în 
lipsa graficelor de control aprobate de către directorul instituŃiei; 

2.10. în raportul CurŃii de Conturi din anul 2003 pentru firmele  care au contractat credite în 
2002 se precizează că AJOFM nu a prins în fişele postului pentru angajaŃii biroului de credite şi 
control măsuri active şi atribuŃia de control credite; 

2.11. în perioada controlată nu a existat un corp de control propriu al pârâtei deoarece a fost 
desfiinŃat în 2002 astfel că reclamanta a efectuat împreună cu inspectorii CurŃii de Conturi controlul 
la firmele beneficiare de credite în această perioadă, aplicând sancŃiuni unui număr de 9 societăŃi 
comerciale; 

2.12. AJOFM prin serviciul credite nu are acces la banii publici, respectiv la fondurile din 
care se acordă aceste credite; fondurile se formează din bugetul de şomaj, se repartizează băncii 
care câştigă licitaŃia, creditele sunt aprobate, acordate şi gestionate de bancă, iar până la momentul 
destituirii reclamantei nu au existat credite restante, creditele acordate fiind rambursabile, garantate 
cu garanŃii imobiliare ale agenŃilor economici beneficiari; 

2.13. în auditul efectuat de o angajată a CurŃii de Conturi se menŃionează că reclamanta a 
efectuat 7 controale în perioada 2002-2004 ceea ce este fals deoarece biroul de credite a predat în 
luna martie 2005, pârâtului D.D. 2 bibliorafturi cu procese verbale care, însă, nu au fost puse la 
dispoziŃia CurŃii de Conturi iar judecătorul fondului a manifestat o totală lipsă de interes de a le 
verifica şi de a le analiza; 

2.14. pârâtul D.D. nu a aprobat grafice de control şi ca urmare nici nu trebuia efectuat în 
lipsa unor astfel de grafice; 

2.15. a) destituirea din funcŃie a reclamantei este rezultatul unui conflict personal între 
aceasta şi directorul executiv D.D.; 

          b) motivele de destituire sunt inventate ceea ce explică faptul că pe ceilalŃi colegi de 
compartiment, semnatari ai actelor ce au stat la baza sancŃionării contestatoarei, pârâtul nu i-a 
sancŃionat ci a consimŃit ca în privinŃa lor calitatea de funcŃionar public să înceteze prin acordul 
părŃilor; 

          c) amenzile aplicate de contestatoare diferitelor societăŃi comerciale nu au fost 
recuperate iar acum sunt imputate acesteia; 

          d) conflictul de interese dintre pârâtul D.D. şi reclamantă s-a născut din faptul că 
acesta din urmă şi-a depus dosarul de concurs pentru ocuparea postului de director executiv, deŃinut 
actualmente de pârâtul D.D. 

3. SentinŃa recurată este nelegală sub aspectul soluŃionării excepŃiei lipsei calităŃii procesuale 
pasive a directorului D.D., „fapt ce a fost posibil numai printr-o insuficientă cunoaştere a 



dosarului”; se susŃine că, contrar celor solicitate prin petitul acŃiunii, instanŃa de fond a statuat că 
pârâtul D.D. poate fi introdus în cauză numai dacă se cere obligarea lui la despăgubiri , fiind astfel 
în prezenŃa unei alte erori de judecată. 

Analizând recursul declarat de reclamanta S M prin prisma motivelor de recurs şi a 
dispoziŃiilor art.304 şi 3041C.pr.civ., Curtea l-a apreciat ca fiind nefondat pentru următoarele 
considerente: 

Reclamanta S M a fost angajata pârâtei AJOFM Cluj având calitatea de inspector superior în 
cadrul compartimentului de creditare. Potrivit fişei postului, aceasta avea între atribuŃii: obligaŃia de 
furniza informaŃii privind acordarea de credite cu facilităŃi de dobândă conform Legii nr.76/2002 şi 
a instrucŃiunilor comune ANOFM - banca prin care se derulează creditele, de a primi, înregistra şi 
verifica dosarele întocmite de solicitanŃii de credite, de a analiza lunar la agenŃii economici 
beneficiari de credite respectarea prevederilor cuprinse în graficul de angajare a personalului care a 
stat la baza acordării creditului precum şi a îndeplinirii condiŃiilor prevăzute în InstrucŃiunile 
comune ANOFM – bancă, de a urmări respectarea graficului de angajare şi a condiŃiilor de acordare 
a creditului în conformitate cu Legea nr.76/2002, de a monitoriza rambursările de credite, a sumelor 
neutilizate, a dobânzilor aferente, a contractelor de credite şi a locurilor de muncă. 

În exercitarea prerogativelor de control recunoscute de legiuitor pe seama conducătorilor 
instituŃiilor, pârâta, prin decizia nr.1825 din data de 16 martie 2005 a desemnat doi funcŃionari 
publici ai instituŃiei care să verifice agenŃii economici beneficiari de credite cu dobândă avantajoasă 
în perioada 2002-2004. 

În perioada efectuării controlului, reclamanta şi-a desfăşurat activitatea în cadrul AJOFM 
Cluj având aceeaşi calitate. 

Urmare a controlului efectuat s-a stabilit de către comisia de control că mai mulŃi agenŃi 
economici, beneficiari ai creditelor cu dobânzi avantajoase în perioada 2002-2004, nu au respectat 
condiŃiile din contractul de credit încheiat în condiŃiile Legii nr.76/2002, prejudiciind astfel bugetul 
asigurărilor de şomaj; s-a stabilit, de asemenea, că prejudiciul cauzat bugetului este mai mare decât 
cel stabilit anterior de către reclamantă şi o altă angajată a pârâtei, procesele verbale de control 
încheiate anterior de reclamantă fiind diferite de constatările corpului de control (există menŃiuni 
referitoare la unele societăŃi comerciale – de ex. SC M G SRL – că respectă prevederile Legii 
nr.76/2002 – iar ulterior s-a stabilit că acestea au datorii la buget). 

Ulterior acestui moment, în baza constatărilor comisiei de control, s-a hotărât tragerea la 
răspundere a persoanelor vinovate de crearea prejudiciului către bugetul asigurărilor de şomaj; s-a 
stabilit, astfel, că sunt responsabile persoanele angajate ale pârâtei care au, potrivit fişei postului, 
atribuŃii în ceea ce priveşte monitorizarea şi controlul societăŃilor comerciale beneficiare ale 
creditelor cu dobândă preferenŃială, analizarea lunară la agenŃii economici beneficiari de credite 
respectarea prevederilor cuprinse în graficul de angajare a personalului care a stat la baza acordării 
creditului, dând dovadă de pasivitate şi cauzând astfel prejudiciul. 

Prin procesul verbal încheiat la data de 15 iunie 2005 de către Comisia de disciplină a 
pârâtei s-a stabilit că reclamanta, prin activitatea desfăşurată până la momentul întocmirii raportului 
final, a încălcat prevederile Regulamentului de ordine interioară, cele ale Legii nr.188/1999 precum 
şi cele ale Legii nr.7/2004 prin îndeplinirea defectuoasă a îndatoririlor de serviciu şi prin 
nerespectarea prevederilor legale privind urmărirea, monitorizarea şi controlul agenŃilor economici 
beneficiari de credite în condiŃii avantajoase, dând dovadă de pasivitate şi cauzând un prejudiciu 
bugetului asigurărilor de şomaj; s-a apreciat, totodată, că fapta reclamantei şi a altor funcŃionari, 
întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii de neglijenŃă în serviciu propunând sesizarea 
organelor penale în acest scop. 

În baza procesului-verbal al comisiei de disciplină, la data de 20 iunie 2005, conducătorul 
instituŃiei de la acea dată întocmeşte actul administrativ de sancŃionare. 

Din cuprinsul actului de sancŃionare rezultă fără echivoc că s-a decis „aplicarea sancŃiunii 
disciplinare prevăzute la art.65 alin.3 lit.e din Legea nr.188/199, respectiv la art.25 lit.a pct.5 din 



ROI – destituirea din funcŃia publică”. Pentru a dispune astfel s-a reŃinut că, urmare a controlului 
efectuat în perioada ulterioară datei de 16 martie 2005 s-a constatat că reclamanta, alături de o altă 
angajată, au dat dovadă de pasivitate în îndeplinirea atribuŃiilor de serviciu, neîndeplinindu-şi 
îndatoririle care îi reveneau potrivit fişei postului, a organigramei şi a actelor normative privind 
monitorizarea şi controlul firmelor beneficiare de credite, favorizând producerea unui prejudiciu în 
sumă de 2.445.161.797 lei. S-a arătat, de asemenea, că această împrejurare este confirmată şi de 
raportul CurŃii de Conturi din anul 2003, în care se arată că reclamanta nu a urmărit periodic modul 
de respectare a condiŃiilor care au stat la baza încheierii contractelor de credit. 

La data de 30 iunie 2005, directorul executiv al pârâtei, pârâtul D.D., emite dispoziŃia 
nr.1884, în care se menŃionează că începând cu data de 01.07.2005, reclamantei îi încetează 
raporturile de serviciu conform art.84 alin.1 lit.d din Legea nr.188/1999, republicată, cu respectarea 
art.84 alin.8 din acelaşi act normativ; articolul 2 statuează că descrierea faptei, precizarea 
prevederilor legale care au fost încălcate, temeiul de drept în baza căruia s-a aplicat sancŃiunea 
disciplinară (art.65 alin.3 lit.e din Legea nr.188/1999, respectiv art.25 lit.a pct.5 din ROI) sunt 
cuprinse în actul administrativ de sancŃionare. 

Analizând din perspectiva legalităŃii actul administrativ contestat instanŃa reŃine că acesta a 
fost încheiat cu respectarea tuturor condiŃiilor de fond şi formă impuse de legiuitor prin norme 
juridice imperative. 

Astfel, potrivit art.35 alin.1 din HG nr.1210/2003, actul administrativ de sancŃionare a 
funcŃionarului public este emis de persoana competentă, potrivit legii de aplicare a sancŃiunilor 
disciplinare, pe baza propunerii cuprinse în raportul comisiei de disciplină. 

În speŃă se constată că actul administrativ de sancŃionare al reclamantei a fost emis de 
persoana competentă a aplica sancŃiunea disciplinară potrivit legii – respectiv directorul executiv al 
instituŃiei – pe baza propunerii comisiei de disciplină din data de 15 iunie 2005. 

Conform art.35 alin.2 din acelaşi act normativ, actul administrativ de sancŃionare al 
funcŃionarului public trebuie să cuprindă, sub sancŃiunea nulităŃii absolute, descrierea faptei care 
constituie abatere disciplinară, precizarea prevederilor din procesul-verbal al comisiei de disciplină, 
motivele pentru care au fost înlaturate apărările formulate de funcŃionarul public în timpul cercetării 
disciplinare prealabile, temeiul legal în baza căruia sancŃiunea disciplinară se aplica, termenul în 
care sancŃiunea disciplinară poate fi contestată, instanta competenta la care actul administrativ prin 
care s-a dispus sancŃiunea disciplinară poate fi contestat. 

În speŃă se constată că toate aceste dispoziŃii imperative au fost respectate. Astfel, abaterea 
disciplinară reŃinută în sarcina contestatoarei constă în neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu care îi 
reveneau potrivit fişei postului, a organigramei şi a actelor normative privind monitorizarea şi 
controlul firmelor beneficiare de credite, favorizând producerea unui prejudiciu; prevederile 
procesului verbal al comisiei de disciplină sunt redate in extenso, motivele pentru care apărările 
funcŃionarului public cercetat nu au fost analizate – respectiv imosibilitatea obiectivă a instituŃiei de 
a comunica acestuia referatul comisiei urmare a indicării eronate de către reclamantă a adresei de 
corespondenŃă; temeiul legal în baza căruia sancŃiunea disciplinară se aplică este indicat: „aplicarea 
sancŃiunii disciplinare prevăzute la art.65 alin.3 lit.e din Legea nr.188/199, respectiv la art.25 lit.a 
pct.5 din ROI – destituirea din funcŃia publică”, cu menŃiunea că dispoziŃia poate fi contestată în 
termen de 30 zile calendaristice la Tribunalul Cluj. 

Se poate observa, aşadar, că actul administrativ contestat a fost întocmit cu respectarea 
tuturor condiŃiilor de fond şi formă impuse de legiuitor, susŃinerile contrare ale recurentei cuprinse 
atât în acŃiunea promovată cât şi în motivele de recurs fiind nefondate. 

S-a susŃinut de către reclamanta S M că atât actul administrativ contestat cât şi dispoziŃia de 
sancŃionare sunt nelegale întrucât stabilesc aplicarea unei sancŃiuni disciplinare pentru o presupusă 
abatere disciplinară prescrisă. 

Analizând din această perspectivă actul administrativ contestat se poate observa că 
susŃinerile reclamantei sunt nefondate. Astfel, după cum s-a menŃionat anterior, echipa de control a 



pârâtei a stabilit că reclamanta se face vinovată de neîndeplinirea sarcinilor de serviciu stabilite prin 
fişa postului şi care îi reveneau potrivit reglementărilor legale incidente în sensul că nu a exercitat 
atribuŃiile de monitorizare şi control a firmelor beneficiare de credite cu dobândă preferenŃială, 
favorizând producerea unui prejudiciu în sumă 2.437.272.518 lei, prejudiciu fiind aferent creditelor 
acordate în perioada 2002-2004 ; această activitate a fost desfăşurată de către reclamantă până la 
data la care s-a dispus destituirea acesteia din funcŃia deŃinută şi ca atare nu se poate susŃine cu 
temei că neîndeplinirea acestor atribuŃii de serviciu a încetat la sfârşitul anului 2004 – cum eronat 
susŃine reclamanta – ci a continuat până la momentul încetării raporturilor de serviciu, şi în perioada 
martie-mai 2005, activitatea de monitorizare, control şi analiză lunară la agenŃii economici 
beneficiari de credite potrivit Legii nr.76/2002 nu a fost derulată, dovadă fiind constatările echipei 
de control. 

Prin urmare, se poate conchide că reclamanta nu şi-a îndeplinit atribuŃiile de serviciu care îi 
reveneau potrivit fişei postului până la momentul încetării raporturilor sale de serviciu cu pârâta 
astfel că abaterea disciplinară constatată şi pentru care s-a aplicat sancŃiunea disciplinară vizează 
fapte reale şi a căror existenŃă în timp nu poate fi contestată. Aşadar, la data la care s-a decis 
aplicarea sancŃiunii disciplinare pe seama reclamantei constatarea abaterii disciplinare era posibilă, 
prescripŃia răspunderii disciplinare, instituită prin art.65 pct.5 din Legea nr.188/1999 – în vigoare la 
acel moment – nefiind împlinită, susŃinerile contrare ale recurentei fiind nefondate. 

Nefondate sunt şi apărările reclamantei referitoare la netemeinicia sancŃiunii aplicate. Astfel, 
probele existente la dosar relevă împrejurarea că reclamanta avea – conform fişei postului – ca 
atribuŃii analiza lunară la agenŃii economici beneficiari de credite respectarea prevederilor cuprinse 
în graficul de angajare a personalului care a stat la baza acordării creditului precum şi a îndeplinirii 
condiŃiilor prevăzute în InstrucŃiunile comune ANOFM – bancă, urmărirea respectării graficului de 
angajare şi a condiŃiilor de acordare a creditului în conformitate cu Legea nr.76/2002, 
monitorizarea rambursărilor de credite, a sumelor neutilizate, a dobânzilor aferente, a contractelor 
de credite şi a locurilor de muncă. 

Potrivit DicŃionarului explicativ al limbii române, „controlul” presupune analiza permanentă 
sau periodică  a unei activităŃii, a unei situaŃii, pentru a urmări mersul ei şi pentru a lua măsuri de 
îmbunătăŃire, iar „monitorizarea” presupune o activitate de supraveghere exercitată de persoana 
responsabilă. 

Prin urmare, potrivit atribuŃiilor de serviciu, reclamanta avea obligaŃia de a supraveghea 
activitatea societăŃilor beneficiare, de a se deplasa lunar la agenŃii economici beneficiari ai 
creditelor acordate, de a analiza activitatea desfăşurată de aceştia din perspectiva respectării 
condiŃiilor speciale de creditare şi de a lua măsuri de îmbunătăŃire a situaŃiilor constatate. 

Raportul întocmit de către comisiile de control evidenŃiază, însă, împrejurarea că reclamanta 
nu şi-a îndeplinit aceste atribuŃii, agenŃii economici aflaŃi sub supravegherea acesteia 
nerespectându-şi obligaŃiile asumate la momentul obŃinerii creditării preferenŃiale, în condiŃiile 
Legii nr.76/2002, nefăcându-se dovada deplasărilor lunare la agenŃii economici pentru a analiza 
respectarea prevederilor cuprinse în graficul de angajare a personalului care a stat la baza acordării 
creditului, a graficului de rambursare, procesele verbale depuse în probaŃiune fiind nerelevante 
întrucât nu evidenŃiază analiza lunară a activităŃii desfăşurate de agenŃii economici din perspectiva 
respectării condiŃiilor speciale de creditare, derularea în timp a acestei activităŃi sau eventualele 
măsuri dispuse pentru îmbunătăŃirea activităŃii lor. 

De asemenea, întocmirea unor procese verbale de control, cu caracter sporadic, nu poate 
conduce la concluzia că reclamanta şi-a îndeplinit atribuŃiile de serviciu care îi reveneau, procesele 
verbale încheiate în cursul anului 2003 fiind singurele depuse în probaŃiune, nici o altă cerere de 
suplimentare a probaŃiunii în acest sens nefiind formulată de către reclamantă. 

Împrejurarea că actele de control încheiate de reclamantă în desfăşurarea activităŃii sale au 
fost semnate şi de către alŃi angajaŃi sau de către directorul executiv al instituŃiei nu exclude 



răspunderea disciplinară a reclamantei şi nu îi poate face pe ceilalŃi semnatari coautori ai abaterii 
disciplinare reŃinute în sarcina pârâtei. 

Este cunoscut faptul că potrivit art. 263 C. muncii,  abaterea disciplinară este o faptă în 
legatură cu munca şi care constă într-o acŃiune sau inacŃiune săvârşită cu vinovăŃie de către salariat, 
prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau 
contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziŃiile legale ale conducătorilor ierarhici. 

Se poate observa, aşadar, că abaterea disciplinară presupune o faptă personală, a unui 
subiect specializat – salariatul – şi care constă într-o acŃiune sau inacŃiune săvârşită cu vinovăŃie; 
pentru ipoteza în care şi ceilalŃi semnatari ai actelor au săvârşit abateri disciplinare – în înŃelesul 
legii – răspunderea disciplinară se va antrena distinct, pentru fiecare în parte, pentru fapta proprie şi 
nu ca şi coautor al altei abateri disciplinare, susŃinerea contrară a reclamantei fiind nefondată. 

Nu poate constitui motiv de exonerare de răspundere disciplinară pentru reclamantă 
existenŃa unui presupus conflict personal cu conducătorul instituŃiei sau existenŃa unui conflict de 
interese cu acesta, la fel cum nu este exonerator pentru reclamantă nesancŃionarea altor angajaŃi şi 
demisia acestora, toate acestea fiind împrejurări colaterale, nedovedite şi fără relevanŃă juridică. 

Împrejurarea că reclamanta a fost sancŃionată anterior constituie un element esenŃial în 
stabilirea sancŃiunii disciplinare care urmează a fi aplicată funcŃionarului public vinovat. 

Este cunoscut faptul că potrivit art.77 alin.4 din Legea nr.188/1999, la individualizarea 
sancŃiunii disciplinare se va tine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările 
în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăŃie şi consecinŃele abaterii, comportarea generală în 
timpul serviciului a funcŃionarului public, precum şi de existenŃa în antecedentele acestuia a altor 
sancŃiuni disciplinare care nu au fost radiate în condiŃiile prezentei legi. 

În speŃă, reclamanta a mai fost sancŃionată disciplinar cu sancŃiunea diminuării cu 15 % a 
salariului pe timp de o lună iar această sancŃiune nu a fost radiată în condiŃiile legii astfel că este un 
element obiectiv care să justifice aplicarea sancŃiunii. 

SusŃinerea reclamantei potrivit căreia aplicarea sancŃiunii amintite „este irelevantă în speŃă 
întrucât respectiva sancŃiune i-a fost aplicată abuziv (…), pentru un fapt banal respectiv părăsirea 
locului de muncă pentru a lua masa deşi exista o înŃelegere tacită între angajaŃii” pârâtei în acest 
sens, nu pot fi reŃinute de către instanŃă cunoscut fiind faptul că doar instanŃa de judecată poate 
statua cu privire la legalitatea sau nelegalitatea unui act administrativ nefiind permis altei persoane 
să facă aprecieri - cu relevanŃă juridică - privind caracterul abuziv sau ilegal al acestuia. 

Analizând acŃiunea promovată de reclamantă se constată că aceasta a solicitat instanŃei 
„obligarea pârâŃilor în solidar să-mi plătească drepturile salariale pentru perioada 01.07.2005 (data 
destituirii) şi până la reîncadrarea mea efectivă, în muncă”. În raport de acest petit formulat, instanŃa 
de fond a apreciat că pârâtul Don Daniel – semnatarul actului administrativ de sancŃionare contestat 
– nu are calitate procesuală pasivă. 

Potrivit art.16 alin.1 din Legea nr.554/2004, cererile în justiŃie prevăzute de prezenta lege 
vor putea fi formulate şi personal împotriva persoanei fizice care a elaborat, a emis sau a încheiat 
actul ori, după caz, care se face vinovată de refuzul de a rezolva cererea referitoare la un drept 
subiectiv sau la un interes legitim, dacă se solicita plata unor despăgubiri pentru prejudiciul cauzat 
ori pentru întârziere. 

În speŃă, în mod corect a reŃinut instanŃa de fond că cererea reclamantei nu vizează obligarea 
la plata unor despăgubiri de către funcŃionarul public vinovat ci doar plata drepturilor salariale care 
i se cuveneau dacă actul administrativ contestat nu ar fi existat, ipoteza normei legale reglementată 
prin art.16 din lege nefiind întrunită, statuările instanŃei de fond fiind temeinică şi legală. 

Nu în ultimul rând trebuie subliniat faptul că susŃinerile reclamantei privind nulitatea 
hotărârii judecătoreşti recurate ca urmare a faptului că aceasta nu este motivată sunt nefondate. 

Din cuprinsul hotărârii judecătoreşti amintite anterior rezultă fără echivoc că acesta respectă 
toate cerinŃele impuse prin art.261 C.pr.civ., motivele de fapt şi de drept care au format convingerea 
instanŃei precum şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părŃilor fiind menŃionate. Împrejurarea că 



judecătorul fondului a apreciat acŃiunea reclamantei ca fiind nefondată precum şi faptul că a socotit 
drept pertinente apărările pârâŃilor nu constituie o “preluare servilă a argumentării” lor. 

Aceasta cu atât mai mult cu cât DEX-ul defineşte noŃiunea de “servil” ca ceva ce “are un 
caracter josnic, lipsit de demnitate; slugarnic, linguşitor, supus; care urmează îndeaproape un 
anumit model”, noŃiune care nu-şi poate găsi locul în înscrisurile ce se doresc o critică obiectivă, de 
nelegalitate şi netemeinicie a unei hotărâri judecătoreşti. 

Un argument în plus în susŃinerea împrejurării că afirmaŃiile reclamantei referitoare la 
nulitatea hotărârii judecătoreşti recurate sunt nefondate o constituie şi practica constantă a CurŃii 
Europene a drepturilor Omului. 

Conform jurisprudenŃei CurŃii, noŃiunea de proces echitabil presupune ca o instanŃă internă 
care a motivat mai pe scurt hotărârea sa, să fi examinat totuşi în mod real problemele esenŃiale care 
i-au fost supuse (Hotărârea Helle împotriva Finlandei, din 19 decembrie 1997, Culegere de hotărâri 
şi decizii 1997 - VIII, p. 2.930, paragraful 60). 

De asemenea, întrucât ConvenŃia nu are drept scop garantarea unor drepturi teoretice sau 
iluzorii, ci drepturi concrete şi efective (Hotărârea Artico împotriva Italiei, din 13 mai 1980, seria 
A, nr. 37, p. 16, paragraful 33), acest drept nu poate fi considerat efectiv decât dacă observaŃiile 
părŃilor sunt în mod real "ascultate", adică în mod corect examinate de către instanŃa sesizată. Altfel 
spus, art. 6 implică mai ales în sarcina "instanŃei" obligaŃia de a proceda la un examen efectiv al 
mijloacelor, argumentelor şi al elementelor de probă ale părŃilor, cel puŃin pentru a le aprecia 
pertinenŃa [Hotărârea Perez împotriva FranŃei (GC), Cererea nr. 47.287/99, paragraful 80, CEDH 
2004-I, şi Hotărârea Van der Hurk împotriva Olandei, din 19 aprilie 1994, seria A, nr. 288, p. 19, 
paragraful 59], chiar acă obligaŃia pe care o impune art. 6 paragraful 1 instanŃelor naŃionale de a-şi 
motiva deciziile nu presupune existenŃa unui răspuns detaliat la fiecare argument 
(Hotărârea Perez, precitată, paragraful 81; Hotărârea Van der Hurk, precitată, p. 20, paragraful 61; 
Hotărârea Ruiz Torija, precitată, paragraful 29; a se vedea, de asemenea, Decizia Jahnke şi Lenoble 
împotriva FranŃei, Cererea nr. 40.490/98, CEDH 2000-IX). 

Pentru toate aceste considerente, constatând că toate motivele de recurs ale reclamantei sunt 
nefondate, Curtea va aprecia recursul declarat de reclamantă ca fiind neîntemeiat iar în temeiul 
art.312 alin.1 C.pr.civ. îl va respinge şi va menŃine în întregime hotărârea recurată. (Judecător 
Mihaela SărăcuŃ) 

 
 
 
 
 

FuncŃionari publici. Trecerea unei persoane în categoria funcŃionarilor publici cu 
statut special 

În raport de dispoziŃiile art. 9 din O.U.G. nr. 47/2006 ale Legii nr. 293/2004 şi ale O.M.J. 
nr. 2791/2004 apare ca nejustificat refuzul autorităŃii publice de a trece o persoană în categoria 
funcŃionarilor publici cu statut special (corpul ofiŃerilor – grad de inspector principal, inspector 
sau subinspector)  în condiŃiile în care pentru aceste grade profesionale nu se prevede în mod 
expres condiŃia studiilor de lungă durată. 

Decizia nr. 89 din 16 februarie  2007 

Notă: SentinŃa a devenit irevocabilă prin respingerea recursului, Decizia civilă nr. 
576/14.02.2008 a Î.C.C.J. 

 



Prin acŃiunea înregistrată la 4 august 2006 la Tribunalul Cluj reclamantul M.M. a chemat în 
judecată pârâtul Ministerul JustiŃiei – AdministraŃia NaŃională a Penitenciarelor solicitând instanŃei 
ca să fie obligat pârâtul să-l încadreze în categoria funcŃionarilor publici cu statut special în 
conformitate cu Legea nr. 293/2004 modificată prin OUG nr. 47/2006, să fie obligat pârâtul la 
daune cominatorii de 100 lei pe zi de întârziere până la îndeplinirea obligaŃiei, cu cheltuieli de 
judecată. 

Curtea analizând acŃiunea în contencios administrativ formulată, reŃine următoarele : 
Conform înscrisurilor existente la dosar, necontestate de părŃi, reclamantul lucrează din anul 

1997 la Penitenciarul Spital Dej având funcŃia de referent II, în cadrul Biroului reintegrare socială, 
în baza unui contract individual de muncă. 

La 30 iunie 2004 a fost publicată în M.Of. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcŃionarilor 
publici din  AdministraŃia NaŃională a Penitenciarelor. 

Potrivit art. 72 alin. 4, personalul civil preluat prin reorganizarea DirecŃiei Generale a 
Penitenciarelor care are atribuŃii similare cu personalul militar prevăzut la alin. 3 şi îndeplineşte 
condiŃiile din această lege va dobândi calitatea de funcŃionar public în sistemul administraŃiei 
penitenciarelor 

În baza acestui act normativ, reclamantul a formulat la 13 iulie 2005 o cerere adresată 
AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor prin care solicită încadrarea ca funcŃionar public cu statut 
special. 

Cererea reclamantului şi alte  demersuri făcute de acesta nu au fost soluŃionate favorabil, 
motivându-se că personalul civil încadrat în sistem după data de 28.09.2004, când a avut loc 
reorganizarea, nu beneficiază de prevederile O.M.J. nr. 2791/C/2004 şi că la data menŃionată 
reclamantul nu îndeplinea condiŃiile de studii pentru a deveni ofiŃer, fiind absolvent de studii 
superioare de scurtă durată. 

Un conŃinut asemănător  are şi adresa nr. 8993/12.07.2006. 
Prin înscrisul nr. 221579/13.06.2006 AdministraŃia NaŃională a Penitenciarelor transmite 

directorului Penitenciarului Spital Dej că salariatul civil M.M. va fi trecut în categoria funcŃionarilor 
publici cu statut special, ca agent, dacă îndeplineşte condiŃiile prevăzute în O.M.J. nr. 2791/C/2004, 
precum şi de art. 72 alin. 3 din Legea nr. 293/2004. 

Conform art. 9 alin. 1 din acest act normativ, funcŃionarii publici din sistemul administraŃiei 
penitenciarelor se împart în două categorii în raport cu nivelul studiilor, respectiv: categoria A – 
Corpul ofiŃerilor, care cuprinde funcŃionarii publici cu studii superioare şi categoria B – Corpul 
agenŃilor care cuprinde funcŃionarii publici cu studii gimnaziale, profesionale, liceale sau 
postliceale. În alin. 3 se precizează gradele profesionale din corpul ofiŃerilor care pot fi ocupate 
numai de funcŃionari publici cu studii superioare de lungă durată, rămânând înafara acestei 
enumerări gradele profesionale de inspector principal, inspector şi subinspector. Rezultă că pentru 
aceste grade profesionale aparŃinând corpului ofiŃerilor nu este necesară condiŃia studiilor de lungă 
durată. Prin urmare, aceste grade profesionale pot fi acordate şi personalului care este absolvent de 
studii de scurtă durată. 

ConŃinutul art. 9 alin. 1 în forma modificată prin OUG nr. 47/2006 nu diferă în mod 
substanŃial, gradele profesionale menŃionate anterior fiind identificate sub denumirea de inspector 
principal de penitenciare, inspector de penitenciare şi subinspector de penitenciare.  

Referitor la condiŃia de studii, în art. 9 alin. 4 din OUG nr. 47/2006 se face precizarea pentru 
celelalte grade profesionale că este necesară condiŃia dovedirii absolvirii studiilor superioare, cu 
diplomă de licenŃă sau echivalentă. 

Reclamantul este absolvent al Institutului Politehnic Cluj-Napoca, având diplomă de 
subinginer în profilul mine, din anul 1996. 

În luna iunie 2005 a absolvit Facultatea de ConstrucŃii de Maşini, durata studiilor fiind de 5 
ani, conform diplomei depusă în copie. Dovada absolvirii studiilor universitare de 5 ani s-a făcut şi 
cu adeverinŃa nr. 10951/12/23.06.2005 emisă de Universitatea Tehnică Cluj-Napoca. 



În raport de studiile absolvite de reclamant, la momentul reorganizării AdministraŃiei 
NaŃionale a Penitenciarelor în baza Legii nr. 293/2004, Ńinând cont şi de dispoziŃiile legale invocate 
anterior, Curtea apreciază că reclamantul îndeplinea la acea dată condiŃiile de studii pentru a fi 
trecut în categoria funcŃionarilor publici – Corpul ofiŃerilor, în unul din cele trei grade profesionale 
pentru care nu se cereau în mod expres studii de lungă durată, respectiv inspector principal, 
inspector sau subinspector. 

FaŃă de cele reŃinute anterior, Curtea apreciază că este nejustificat refuzul pârâtului de a-l 
încadra pe reclamant ca funcŃionar public în Corpul ofiŃerilor de penitenciare,  în unul din gradele 
profesionale pentru care nu era prevăzută condiŃia studiilor de lungă durată (în prezent studii cu 
diplomă de licenŃă sau echivalent). 

Drept consecinŃă, în temeiul art. 18 din Legea nr. 554/2004, Curtea va admite acŃiunea 
precizată formulată de reclamant şi va obliga pârâtul să-i recunoască reclamantului statutul de 
funcŃionar public şi să îl încadreze în una din categoriile de inspector principal de penitenciare, 
inspector de penitenciare sau subinspector de penitenciare din Corpul ofiŃerilor, începând cu data 
formulării cererii, respectiv 13 iulie 2005. 

În temeiul art. 24 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 554/2004 va obliga pârâtul să plătească o 
penalitate de 100 lei pe zi de întârziere pentru neexecutarea obligaŃiei după expirarea a 30 de zile de 
la rămânerea irevocabilă a hotărârii. 

În temeiul art. 274 C.pr.civ., Curtea va obliga pârâtul să plătească reclamantului 806,45 lei 
cheltuieli de judecată în toate fazele anterioare. (Judecător Eleonora GheŃa) 

 

FuncŃionari publici. Tichete de masă. CondiŃii de acordare 

Acordarea alocaŃiilor individuale de hrană sub forma tichetelor de masă are un caracter 
facultativ şi vizează persoanele angajate în baza unui contract individual de muncă din cadrul 
societăŃilor comerciale, regiilor autonome şi din sectorul bugetar în limita alocaŃiilor bugetare. 

Decizia nr. 2054 din 19 noiembrie 2007 

Prin sentinŃa civilă nr. 1583 pronunŃată la data de 25 iunie 2007, a Tribunalului Sălaj  s-a 
respins ca nefondată acŃiunea reclamantului B.M.S. împotriva pârâtei Prefectura judeŃului Sălaj şi a 
chematului în garanŃie Ministerul Internelor şi Reformei Administrative. 

Pentru a dispune astfel, instanŃa a reŃinut că reclamantul a fost angajat al pârâtei în calitate 
de consilier juridic, că începând cu data de 31.07.2000 a dobândit calitatea de funcŃionar public, iar 
în această calitate nu poate beneficia de acordarea alocaŃiei de hrană şi nici de tichete de masă. 

Împotriva acestei hotărâri, a declarat recurs în termenul legal, reclamantul B M S solicitând 
admiterea acestuia. 

În dezvoltarea motivelor de recurs, recurentul învederează faptul că instanŃa de fond greşit a 
considerat că funcŃionarii publici nu beneficiază de prevederile art. 1 din Legea nr. 142/1998 
privind acordarea alocaŃiei individuale de hrană - tichete de masă - persoanelor angajate în baza 
unui contract individual de muncă, considerând că aceştia nu au încheiat un contract individual de 
muncă, iar faptul că , după apariŃia Legii nr. 188/1999, funcŃionarii publici sunt numiŃi în funcŃii 
publice, nu înseamnă că instituŃia unde au fost numiŃi în urma unui concurs sau prin apariŃia unei 
noi reglementări, nu li se întocmesc contracte individuale de muncă. 

S-a susŃinut, că în mod eronat instanŃa interpretează art. 1 din Legea nr. 142/1998, ca fiind 
facultativ întrucât acordarea tichetelor de masă reprezintă, prin însăşi natura lor, o măsură de 
protecŃie privind securitatea la locul de muncă, constând în desfăşurarea activităŃii în condiŃii 
optime, întrucât vizează asigurarea hranei zilnice sub forma unei alocaŃii în condiŃiile în care 
instituŃia prefectului nu poate oferi la locul de muncă, condiŃii pentru a avea posibilitatea de a le 
procura hrana direct de la locul de muncă. S-a arătat, de asemenea, că acordarea tichetelor în funcŃie 



de voinŃa angajatorului şi anume includerea sau nu a sumelor în bugetul de stat, constituie şi o 
restrângere a dreptului la protecŃia socială, care nu se impune în condiŃiile în care nu există nici o 
dovadă că o asemenea restrângere ar avea caracter necesar într-o societate democratică, adică să fie 
determinată de o împrejurare care să impună imperios luarea unei asemenea măsuri. 

Analizând recursul declarat de către reclamantul B M S prin prisma motivelor de recurs şi a 
dispoziŃiilor art. 304 şi 3041C.pr.civ., Curtea l-a apreciat ca fiind nefondat pentru următoarele 
considerente: 

Potrivit art. 1 alin. 1 din Legea nr. 142/1998, salariaŃii din cadrul societăŃilor comerciale, 
regiilor autonome şi din sectorul bugetar, precum şi din cadrul unităŃilor cooperatiste şi al celorlalte 
persoane juridice sau fizice care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de 
muncă pot primi o alocaŃie individuală de hrană, acordată sub forma tichetelor de masă, suportată 
integral pe costuri de angajator; conform alin. 2 din acelaşi articol, tichetele de masă se acordă în 
limita prevederilor bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale, pentru unităŃile din sectorul 
bugetar, şi în limita bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate, potrivit legii,  pentru celelalte 
categorii de angajatori. 

Din conŃinutul dispoziŃiilor legale enunŃate rezultă fără dubiu că acordarea alocaŃiilor 
individuale de hrană sub forma tichetelor de masă are un caracter facultativ şi vizează persoanele 
angajate în baza unui contract individual de muncă din cadrul societăŃilor comerciale, regiilor 
autonome şi din sectorul bugetar în limita alocaŃiilor bugetare. 

În speŃă, se poate observa că reclamantul a avut calitatea de funcŃionar public, statutul 
acestuia fiind reglementat de Legea nr. 188/1999 iar raporturile sale de serviciu cu angajatorul – 
pârâta Prefectura judeŃului Sălaj -  sunt subsumate acestui act normativ. 

Prin urmare, se poate conchide că reclamantul deşi face parte din categoria persoanelor care 
pot beneficia de alocaŃia de hrană sub forma tichetelor de masă, acordarea lor efectivă nu a fost 
stabilită prin buget în toată perioada menŃionată de reclamant astfel că în mod corect instanŃa de 
fond a statuat că cererea reclamantului este nefondată. 

În cauză nu se poate pune problema existenŃei unei discriminări; potrivit art. 2 alin. 1 din 
O.G. nr. 137/2000 prin discriminare se înŃelege orice deosebire, excludere, restricŃie sau preferinŃă, 
pe bază de rasă, naŃionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare 
sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenŃa la o categorie 
defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea 
recunoaşterii, folosinŃei sau exercitării, în condiŃii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăŃilor 
fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural 
sau în orice alte domenii ale vieŃii publice, ipoteză neîntrunită în cauză. 

Pentru toate aceste considerente, Curtea va aprecia recursul declarat de către reclamantul B 
M S ca fiind nefondat iar în temeiul art. 312 alin. 1 C.pr.civ. şi art. 20 din Legea nr. 554/2004 îl va 
respinge şi va menŃine în întregime hotărârea recurată. 

 

Accesul liber la informaŃiile de interes public  

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaŃii de interes public, definite astfel 
prin lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaŃiilor dintre persoane şi 
autorităŃile publice, în conformitate cu ConstituŃia României şi cu documentele internaŃionale 
ratificate de Parlamentul României. NesoluŃionarea în termenul legal a unei cereri a fost apreciată 
ca identificându-se în ipoteza în care autoritatea nu a răspuns solicitantului în termen de 30 de zile 
de la înregistrarea cererii, dacă prin lege nu se prevede alt termen. 



Decizia nr.424 din 26 februarie 2007  

Reclamanta M.R. prin acŃiunea introductivă de instanŃă înregistrată la Tribunalul BistriŃa 
Năsăud a solicitat obligarea pârâtei Primăria Municipiului BistriŃa la comunicarea informaŃiilor de 
interes public solicitate în cererea nr. 48.508/28.08.2006, fixarea unui termen în care pârâta să 
comunice informaŃiile solicitate şi obligarea pârâtei la plata de daune morale în sumă de 50.000.000 
lei şi daune materiale în sumă de 100.000.000 lei. 

AcŃiunea promovată a fost motivată prin invocarea dispoziŃiilor art. 5, 7 şi 13 din Legea nr. 
544/2001 arătând că a solicitat, în scris, Primăriei BistriŃa să răspundă la 6 întrebări pe care le-a 
considerat de interes public, întrucât rezultă din activitatea acesteia şi întrucât au trecut 15 zile de la 
data solicitării informaŃiilor, a apreciat că refuzul este nejustificat şi încearcă să acopere un abuz în 
serviciu. 

Solicitarea privind daunele morale a fost justificată prin invocarea împrejurării că refuzul i-a 
produs suferinŃe psihice întrucât a creat sentimente de frustrare, de inferioritate, fiind umilită de 
autorităŃile care au ignorat-o, iar în ceea ce priveşte daunele materiale, acestea au constatat în faptul 
că nu a putut beneficia de autorizaŃia de construire deşi au fost plătite toate avizele, mai puŃin cel de 
la ocolul silvic şi în consecinŃă a apreciat prejudiciul material la un cuantum de 100.000.000 lei. 

Reclamanta prin adresa înregistrată sub nr. 48.508/28.08.2006 a solicitat, în baza legii nr. 
554/2001, pârâtei să comunice diferite informaŃii referitoare la avizele necesare pentru obŃinerea 
autorizaŃiei de construire, identitatea anumitor instituŃii publice. 

Prin adresa înregistrată sub nr. 48.508/29.09.2006 emisă de DirecŃia de Arhitectură şi 
Dezvoltare Urbană – Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului AutorizaŃii în ConstrucŃii, 
Primăria Municipiului BistriŃa – DirecŃia Tehnică a comunicat răspunsul la cererea înregistrată sub 
nr. 48.508/28.08.2006, fiecare punct al cererii având ca obiect informaŃii de interes public primind 
un răspuns din partea autorităŃii. 

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaŃii de interes public, definite astfel 
prin lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaŃiilor dintre persoane şi autorităŃile 
publice, în conformitate cu ConstituŃia României şi cu documentele internaŃionale ratificate de 
Parlamentul României. 

Asigurarea accesului liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaŃii de interes public este 
ocrotită de dispoziŃiile Legii nr. 544/2001 care instituie principiile pentru asigurarea accesului liber 
şi neîngrădit la informaŃiile apreciate de persoana solicitantă ca fiind de interes public şi identificate 
de autoritatea interogată ca fiind circumscrise sferei acestor dispoziŃii. 

AutorităŃile şi instituŃiile publice au obligaŃia să răspundă în scris la solicitarea informaŃiilor 
de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea 
solicitării, în funcŃie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenŃa 
solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaŃiei solicitate 
depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile.  

Refuzul comunicării informaŃiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile 
de la primirea petiŃiilor. 

Reclamanta a apreciat că prin necomunicare informaŃiilor într-un termen de 15 zile, pârâta a 
refuzat să răspundă informaŃiilor de interes public solicitate de aceasta, însă împrejurarea că pârâta a 
înŃeles să răspundă în termenul maxim instituit de dispoziŃiile legale enunŃate anterior nu poate fi 
circumscrisă sferei refuzului. 

Legea contenciosului-administrativ defineşte refuzul nejustificat de a soluŃiona o cerere ca 
fiind exprimarea explicită cu exces de putere a voinŃei de a nu rezolva cererea, ceea ce în prezenta 
cauză nu s-a identificat, pârâta procedând la emiterea unui răspuns în termenul de 30 de zile. 

NesoluŃionarea în termenul legal a unei cereri a fost apreciată ca identificându-se în ipoteza 
în care autoritatea nu a răspuns solicitantului în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, dacă 
prin lege nu se prevede alt termen. 



Pârâta a procedat la comunicarea informaŃiilor solicitate de către reclamantă în intervalul 
termenului de 30 de zile, apreciind că răspunsul a necesitat un timp mai îndelungat decât cel de 10 
zile pentru întocmirea sa, având în vedere dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor 
documentare şi de urgenŃa solicitării.  

Petitele referitoare la daunele morale şi materiale fiind accesorii petitului principal, urmează 
soarta acestuia, astfel că în mod corect prima instanŃă a procedat la respingerea în integralitate a 
pretenŃiilor deduse judecăŃii de reclamantă. (Judecător Augusta Chichişan) 

 
 

Liberul acces la informaŃii de interes public 

Refuzul autorităŃii publice de a comunica informaŃiile de interes public solicitate apare ca 
nelegal şi nefondat dacă autoritatea publică limitează accesul la una din modalităŃile prevăzute  de 
art. 5 alin. 4 din  Legea nr. 544/2001 şi nu cere solicitantului avansarea costurilor serviciilor de 
copiere, conform art. 9 din lege. 

Decizia nr. 97 din 17 ianuarie 2007  

Prin sentinŃa civilă nr. 1758/27 octombrie 2006 Tribunalul Cluj a admis în parte plângerea 
formulată de AsociaŃia C.C. Cluj-Napoca împotriva Primarului Municipiului Cluj-Napoca şi a 
Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca . 

S-a admis excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a Consiliului Local al municipiului Cluj-
Napoca şi s-a respins plângerea formulată în contradictoriu cu acest pârât. 

Obligă Primarul municipiului Cluj-Napoca să comunice informaŃiile de interes public 
solicitate prin cererile nr. 44106/2/2 iunie 2006, şi nr. 44107/2/2 iunie 2006. 

S-au respins celelalte capete de cerere. 
În motivarea sentinŃei s-a reŃinut că reclamanta s-a adresat Primăriei Cluj-Napoca cu două 

cereri pentru a i se comunica informaŃii de interes public. 
Prin cererea nr. 44106/2006 s-a solicitat comunicarea unei copii de pe documentul ce 

vizează proiectul de construcŃii, amenajări, modificare de destinaŃie în zone de spaŃiu verde sau de 
baze şi amenajări sportive pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca privind zona Parcul Rozelor, 
Parcul Central, Stadionul Ion Moina şi terenurile de sport şi spaŃii verzi din zonele respective, fostul 
Ştrand Municipal şi alte terenuri cu foste şi actuale folosinŃe de drept sau de spaŃiu verde, amenajare 
sportivă sau recreativă din jurul sau din apropierea Hotelului Sport, Parcului Feroviarilor, Parcului 
Colina, Parcului Est- suprafeŃele ce nu au făcut obiectul recentului PUD pentru Iulius Mall. 

S-a reŃinut că reclamanta a solicitat ca răspunsurile să se refere la regimul juridic al terenului 
şi folosinŃa actuală şi cea viitoare, certă sau posibilă, în concordanŃă cu PUG şi RGU, celelalte 
documentaŃii de urbanism, dacă s-au emis în ultimele 12 luni certificate de urbanism, autorizaŃii de 
construire, acte de concesiune sau schimb de teren, aprobare de schimbare de destinaŃie sau 
folosinŃă a terenului, dacă s-au adoptat în ultimele 12 luni HCL-uri cu privire la aceste zone, 
furnizarea informaŃiilor şi a documentelor urmând a fi făcută în scris, în format electronic. 

Prin cererea nr. 44107/2/2006 reclamanta a solicitat informaŃii cu privire la stadiul planurilor 
şi lucrărilor privind realizarea unor infrastructuri specifice pentru circulaŃia şi staŃionarea 
bicicletelor în municipiul Cluj-Napoca. 

La această cerere reclamantei i s-a răspuns că documentele solicitate pot fi consultate în 
cadrul DirecŃiei Urbanism, în timpul programului de relaŃii cu publicul. 

Tribunalul a motivat că răspunsul comunicat reclamantei echivalează cu un refuz deoarece 
reclamanta prin reprezentanŃii săi nu este obligată să se prezinte la DirecŃia de Urbanism pentru 
consultarea documentelor solicitate, care se pot găsi şi la alte direcŃii de specialitate, aceasta având 
facultatea stabilită de lege de a primi documentele, urmând să suporte costul serviciilor de copiere. 



În ceea ce priveşte Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, tribunalul a reŃinut că 
cererile formulate de reclamante au fost adresate autorităŃii executive a municipiului Cluj-Napoca, 
astfel că acest pârât nu are calitate procesuală pasivă. 

Drept consecinŃă, Primarul municipiului Cluj-Napoca a fost obligat să comunice informaŃiile 
solicitate. 

În ceea ce priveşte daunele morale şi materiale în valoare de 1 leu , tribunalul a motivat că 
acestea nu sunt justificate nefăcându-se dovada îndeplinirii condiŃiilor privind răspunderea civilă 
delictuală. 

Cu privire la publicarea hotărârii în Monitorul Oficial şi într-un ziar de largă circulaŃie 
tribunalul a motivat că în lege nu se prevede necesitatea obŃinerii informaŃiilor de interes public şi 
prin obligarea pârâtului la publicarea hotărârii. 

Împotriva acestei sentinŃe, a declarat recurs Primarul municipiul Cluj-Napoca solicitând 
admiterea recursului, modificarea hotărârii şi respingerea în întregime a acŃiunii. 

Se susŃine că soluŃia este nelegală, fiind prezent motivul de recurs reglementat de art. 304 
pct. 9 Cod procedură civilă, întrucât aşa cum în mod corect s-a reŃinut de către instanŃă, reclamantei 
i-a fost comunicat răspunsul la cele două cereri. 

Cu privire însă la reŃinerea că răspunsul comunicat echivalează cu un refuz , recurentul arată 
că s-au omis a fi  avute în vedere dispoziŃiile art. 53 alin. ultim din Ordinul nr. 1430/2005 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, potrivit cărora „conŃinutul 
documentaŃiilor cu caracter tehnic, documentaŃiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului 
precum şi celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza emiterii autorizaŃiilor de 
construire/desfiinŃare, vor putea fi consultate exclusiv la sediul emitentului şi numai de cei care pot 
face dovada că sunt direct interesaŃi sau potenŃial afectaŃi de prevederile acestora, în conformitate cu 
un regulament aprobat prin hotărâre a consiliului judeŃean/local „ . 

Prin urmare, în raport de dispoziŃiile legale menŃionate, recurentul susŃine că informaŃiile 
solicitate se referă la documentaŃiile enumerate în dispoziŃia legală anterioară astfel că soluŃia 
instanŃei de fond este nelegală. 

Analizând recursul declarat reŃine că acesta este nefondat pentru următoarele considerente: 
Potrivit dispoziŃiilor art.5 alin.1 din Legea nr. 544/2001, fiecare autoritate sau instituie 

publică are obligaŃia să comunice din oficiu informaŃiile enumerate la alin.1. 
Accesul la aceste informaŃii se realizează conform alin.4, prin afişare şi prin publicare, în 

modalităŃile enumerate, sau prin consultarea la sediul autorităŃii. 
Pe lângă această obligaŃie, autoritatea publică este obligată să răspundă în scris la solicitarea 

de informaŃii publice, conform art.7 alin.1. 
Potrivit art.9 alin.1 în  situaŃia în care solicitarea de informaŃii implică realizarea de copii de 

pe documentele deŃinute, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant. 
În raport de dispoziŃiile legale menŃionate anterior, motivaŃia făcută în recurs şi întemeiată 

pe dispoziŃiile art.53 din Ordinul nr.1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr.50/1991 nu poate constitui temei pentru admiterea recursului. 

Pentru aceasta se are în vedere că dispoziŃia legală menŃionată de recurent nu exclude 
posibilitatea consultării documentaŃiilor tehnice şi de urbanism şi eliberarea copiilor de pe acestea, 
în conformitate cu Legea nr. 544/2001, dacă documentele se referă la una din categoriile enumerate 
de art.5 din acest act normativ. 

De altfel, dacă ar fi existat impedimentul menŃionat în recurs, răspunsul comunicat intimatei 
la 14.06.2006 ar fi făcut referire la acesta, norma legală invocată în susŃinerea recursului fiind în 
vigoare din 2005. 

În plus, răspunsul comunicat intimatei nu poate fi reŃinut cu o îndeplinire a obligaŃiei 
prevăzute de art.7-9 din Legea nr. 544/2001 pentru că recurentul, prin direcŃia de specialitate, 
trebuia să identifice în concret documentele care se referă la informaŃiile solicitate (certificate de 
urbanism, autorizaŃii, acte de concesiune sau schimb, de schimbare a destinaŃiei, hotărâri de consiliu 



local cu privire la indicate). Numai în măsura în care acestea aveau anexate şi documentaŃii tehnice, 
scrise sau desenate pentru a căror copiere erau necesare cheltuieli( Ńinând cont de faptul că s-a 
solicitat şi copii de la pe documentaŃii) trebuia invitată intimata, fie să consulte aceste documentaŃii 
la sediul autorităŃii, fie să avanseze cheltuielile stabilite şi necesare pentru copierea lor. 

În consecinŃă motivul de recurs, justificat exclusiv pe  modalitatea în care autoritatea 
înŃelege să comunice toate informaŃiile solicitate către intimată este nefondat, în raport cu 
distincŃiile făcute anterior de către curte privind categoriile de informaŃii şi documente cerute. 

Drept consecinŃă, în temeiul art.22 din Legea nr. 544/2001 raportat la art.312 alin.1 
C.pr.civ., Curtea va respinge recursul. (Judecător Eleonora GheŃa) 

 

Liberul acces la informaŃiile de interes public reglementat de Legea nr. 544/2001. Regimul 
juridic al petiŃiei reglementat de OG nr. 27/2002. DiferenŃieri. CondiŃii de obligare a autorităŃii 

publice la plata daunelor morale în temeiul Legii nr. 544/2001 

1. Calificarea cererii vizând comunicarea copiilor după contractele administrative ce 
vizează punerea în valoare şi administrarea unui bun public de către autoritatea administraŃiei 
publice locale ca fiind o petiŃie guvernată de OG nr. 27/2007 este greşită. 

Atâta vreme cât o persoană nu sesizează  o  autoritate publică în vederea semnalării unei 
situaŃii personale sau de interes public care să impună rezolvarea acesteia în sensul luării unor 
măsuri, îmbunătăŃirea activităŃii autorităŃii etc. ci vizează comunicarea ori solicitarea de informaŃii 
fără să se invoce un interes personal ori fără să se indice expres că este formulată în nume propriu 
sau în numele unor colective de persoane şi care se referă la activitatea şi modul de organizare a 
autorităŃii sau instituŃiei publice sesizate, cererea se încadrează şi se califică ca fiind o solicitare de 
a obŃine informaŃii de interes public grefată pe Legea nr. 544/2001. 

2. Cererea privind daunele morale şi/sau patrimoniale trebuie dovedită prin prezentarea 
elementelor de fapt şi de drept care au relevanŃă asupra atributelor personale nepatrimoniale 
lezate iar daunele patrimoniale trebuie dovedite cu mijloace legale de probă.  

(OG nr. 27/2002, art. 1-2; Legea nr. 554/2001, 1-2, art. 22) 

Decizia civilă nr. 1989 din 8 noiembrie 2007 

Prin sentinŃa civilă nr. 1737 din 6 iunie 2007 pronunŃată de Tribunalul Maramureş – SecŃia 
comercială, de contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. 2677/100/2007 s-a admis în parte 
acŃiunea reclamantei S.C. „W.” S.R.L. SATU MARE împotriva pârâtului D.T. – Primarul Comunei 
RemeŃi şi, ca o consecinŃă, a fost obligat pârâtul să furnizeze reclamantei informaŃiile  cerute la 
alineatul II al cererii nr. 151/18.04.2007. S-a respins cererea pentru daune morale. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanŃă a reŃinut că cererea formulată de reclamantă la data de 
18.04.2007, întruneşte parŃial condiŃiile prevăzute de Legea nr. 544/2001, respectiv solicitarea ce 
vizează  comunicarea copiilor după contractele de administrare anuale încheiate de Ocolul Silvic 
Sighetu MarmaŃiei referitoare la administrarea pădurii RemeŃi pentru perioada 2002-2007 nu se 
încadrează în sfera informaŃiilor de interes public, ci această solicitare poate fi calificată ca fiind o 
petiŃie în sensul prevăzut de OG nr. 27/2002, iar nerespectarea termenelor de soluŃionare a unei 
astfel de petiŃii constituie conform art. 15 lit. a din această ordonanŃă abatere disciplinară. 

Cât priveşte solicitarea din alineatul al II-lea al cererii ce vizează informaŃii în legătură cu 
sumele de bani pe care Primăria RemeŃi le-a achitat Ocolului Silvic Sighet pentru administrarea 
pădurilor comunei s-a reŃinut că această solicitare se înscrie în sfera de aplicare a Legii nr. 
544/2001, în special art. 2 lit. b, şi că pârâtul nu a răspuns la cererea întemeiată a reclamantei pentru 
a obŃine informaŃii de interes public în baza acestei legi. 

În ceea ce priveşte cererea pentru obligarea pârâtului la plata unor daune morale de 500 lei s-
a statuat că reclamanta nu a motivat în ce constă prejudiciul a cărui reparare s-a cerut şi că în lipsa 



unor astfel de elemente, instanŃa de fond nu a fost în măsură să stabilească care au fost valorile 
sociale lezate cauzate de lipsa răspunsului ce trebuia furnizat de pârât. S-a mai evidenŃiat că 
instanŃei de fond i-a fost imposibil să aprecieze intensitatea şi gravitatea atingerii aduse acestor 
valori, astfel că nu s-a putut stabili nici întinderea compensaŃiei ce ar trebui acordată reclamantei. 

Împotriva acestei sentinŃe reclamanta a declarat recurs, în termen legal, criticând respingerea 
cererii privind solicitarea de a obŃine informaŃii de interes public în legătură cu contractele de 
administrare anuale încheiate de OS Sighet ce privesc administrarea pădurii RemeŃi pentru perioada 
2002-2007 şi daunele morale în valoare de 500 lei. 

În ceea ce priveşte primul aspect reclamanta arată că a solicita o copie după un act public nu 
constituie o petiŃie aşa cum arată instanŃa de fond, reclamanta neformulând o cerere ci solicitând 
copii după documente care privesc administrarea unui bun public, sens în care aceste informaŃii nu 
sunt exceptate de la accesul liber conform art. 12 din Legea nr. 544/2001. 

Totodată, cu referire la cel de-al doilea aspect , reclamanta a arătat că pârâtul a avut o 
atitudine pasivă, nu s-a prezentat în proces, recurenta fiind nevoită astfel să-l acŃioneze pentru alte 
15 cazuri de nerespectare a Legii nr. 544/2001, aspect adus la cunoştinŃa judecătorului fondului prin 
actul de sesizare a instanŃei. A mai învederat că prin respingerea cererii privind plata daunelor 
morale a fost încurajat pârâtul să încalce legea, întrebându-se la final dacă respectarea Legii nr. 
544/2001 este facultativă. 

Pârâtul legal citat nu a depus întâmpinare dar s-a prezentat personal în faŃa CurŃii învederând 
oral că nu a răspuns solicitării reclamantei recurente dar că în termen de 3 zile va formula un 
răspuns. A mai invocat faptul că societatea reclamantă s-a adresat cu numeroase petiŃii în vederea 
comunicării a mai multor informaŃii motiv pentru care a fost în imposibilitate de a răspunde la ele. 

Examinând recursul în limitele arătate de recurenta-reclamantă, Ńinând seama de motivele 
invocate şi a dispoziŃiilor legale pertinente incidente în materie, Curtea reŃine că este fondat în 
limitele şi pentru considerentele ce urmează: 

1. În ceea ce priveşte primul aspect criticat, Curtea constată că sentinŃa instanŃei de fond a 
fost dată cu încălcarea şi aplicare greşită a dispoziŃiilor Legii nr. 544/2001 motiv de recurs încadrat 
de Curte conform art. 306 alin. 3 C.pr.civ.  în art. 304 pct. 9 C.pr.civ. 

Astfel, Curtea reŃine că obiectul primei solicitări din adresa nr. 151 din 18 aprilie 2007 îl 
constituie comunicarea de către pârâta Primăria comunei RemeŃi a copiilor după contractele de 
administrare anuale încheiate cu OS Sighet ce privesc administrarea pădurii ce aparŃine de Primăria 
RemeŃi pentru perioada 2002-2007. 

Natura juridică a actelor/contractelor prin care o unitate administrativ teritorială ori 
autoritate publică pune în valoare ori administrează bunuri proprietate publică este asimilată cu 
actul administrativ unilateral iar conform art. 2 alin. 1 lit. c) şi art. 8 alin. 2 şi 3 din Legea 
contenciosului administrativ nr.  554/2004 aceste acte pot fi calificate ca şi contracte administrative. 

Prin informaŃie de interes public în sensul art. 2 lit. b) din Legea nr. 544/2001 privind liberul 
acces la în formaŃiile de interes public, se înŃelege orice informaŃie care priveşte activităŃile sau 
rezulta din activităŃile unei autorităŃi publice sau instituŃii publice, indiferent de suportul ori de 
forma sau de modul de exprimare a informaŃiei. 

Pe de altă parte, Curtea reŃine că accesul la astfel de informaŃii   este garantat atât prin norme 
constituŃionale (art. 31 din ConstituŃia României revizuita şi republicată  în anul 2003) cât şi la nivel 
convenŃional (art. 10 parag. 1 din ConvenŃia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăŃilor 
fundamentale) excepŃiile de la aceasta fiind expres prevăzute atât în dreptul intern pertinent 
consacrat de art. 12 din Legea nr. 544/2001 cât şi în art. 10 parag. 2 din ConvenŃia pentru apărarea 
drepturilor omului şi libertăŃilor fundamentale. 

 Curtea constată că pârâtul nu a răspuns deloc cererii formulate de reclamantă, aşa după cum 
recunoaşte acesta în explicaŃiile furnizate CurŃii. Or, conform art. 7 alin. 2  din Legea nr. 544/2001 
pârâtul în calitate de autoritate publică avea obligaŃia legală de a comunica solicitantului refuzul 



motivat al necomunicării informaŃiilor solicitate într-un termen de 5 zile de la data înregistrării 
petiŃiei. 

 Tribunalul ca primă jurisdicŃie de contencios administrativ este obligat ca în virtutea 
dispoziŃiilor art. 22 din Legea nr. 544/2001 să cenzureze în ce măsură refuzul explicit ori tacit de a 
comunica informaŃiile solicitate de petent provoacă acestuia o vătămare a  drepturilor prevăzute de 
Legea nr. 544/2001. 

Or, Curtea constată că prin faptul că petentul nu a primit un răspuns ce să conŃină un refuz 
motivat al necomunicării informaŃiilor solicitate prin petiŃie în termenul de 5 zile prevăzut de lege 
acestuia i s-a vătămat dreptul de acces liber la informaŃiile de interes public prevăzut şi garantat de 
lege. 

De altfel, acest raŃionament l-a folosit în parte şi judecătorul instanŃei de fond. 
Cu toate acestea, calificarea cererii vizând comunicarea copiilor după contractele 

administrative ce vizează punerea în valoare şi administrarea unui bun public de către autoritatea 
administraŃiei publice locale ca fiind o petiŃie guvernată de OG nr. 27/2002 este greşită. 

Mai întâi, Curtea reŃine că solicitarea se încadrează în sfera de aplicare a Legii nr. 544/2001 
deoarece informaŃia se regăseşte în cuprinsul şi sfera de incidenŃă a art. 2 lit. b) sus citat şi că 
această solicitare nu se încadrează în excepŃiile expres prevăzute de art. 12 din Legea nr. 544/2001, 
mai cu seamă cea prevăzută la art. 12 lit. c) conform căreia sunt exceptate de la liberul acces 
informaŃiile privind activităŃile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce 
atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industriala, precum şi principiului concurentei 
loiale, potrivit legii. 

Or este evident că, în lipsa unei justificări pertinente, a admite comunicarea contractelor prin 
care pârâta pune în valoare şi administrează pădurea ce se află în proprietatea  sa nu aduce atingere 
valorilor ocrotite de lege în norma mai sus enunŃată şi ca atare acestea se pot încadra în sfera 
informaŃiilor de interes public la care are acces orice persoană chiar fără să justifice un interes. 

Curtea reŃine că OG nr. 27/2002 aşa cum a fost aprobată prin Legea nr. 233/2002 are ca 
obiect reglementarea modului de exercitare de către cetăŃeni a dreptului de a adresa autorităŃilor şi 
instituŃiilor publice petiŃii formulate în nume propriu ori în numele colectivităŃilor locale, precum şi 
modul de soluŃionare a acestora. 

Pe de altă parte conform art. 2 din ordonanŃă, prin petiŃie se înŃelege cererea, reclamaŃia, 
sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronica, pe care un cetăŃean sau o 
organizaŃie legal constituită o poate adresa autorităŃilor şi instituŃiilor publice centrale şi locale, 
serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi 
societăŃilor naŃionale, societăŃilor comerciale de interes judeŃean sau local, precum şi regiilor 
autonome, denumite în continuare autorităŃi şi instituŃii publice. 

Altfel spus, sfera celor două acte normative este delimitată, Legea nr. 544/2001 
reglementează accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaŃii de interes public aşa cum 
sunt definite de această lege, pe când OG nr. 27/2002 reglementează modul de exercitare de către 
cetăŃeni a dreptului de a adresa autorităŃilor şi instituŃiilor publice petiŃii formulate în nume propriu, 
precum şi modul de soluŃionare a acestora. 

Prin urmare, atâta vreme cât o persoană nu sesizează o autoritate publică în vederea 
semnalării unei situaŃii personale sau de interes public care să impună rezolvarea acesteia în sensul 
luării unor măsuri, îmbunătăŃirea activităŃii autorităŃii etc. şi vizează comunicarea ori solicitarea de 
informaŃii fără să se invoca un interes personal ori fără să se indice expres că este formulată în nume 
propriu ori în numele unor colective de persoane şi care vizează activitatea şi modul de organizare a 
acesteia, o astfel de cerere se încadrează şi se califică ca fiind o solicitare de a obŃine informaŃii de 
interes public grefată pe Legea nr. 544/2001. 

De aceea, se impune a se reŃine că cererea prin care reclamanta a solicitat pârâtei să-i se 
comunice copii după contractele administrative ce vizau punerea în valoare a pădurilor proprietatea 



acesteia nu poate fi calificată ca o petiŃie în sensul OG nr. 27/2002 cum greşit a stabilit instanŃa de 
fond ci ca o cerere grefată pe dispoziŃiile Legii nr. 544/2001 şi tratată ca atare. 

Prin urmare, Curtea apreciază că şi din această perspectivă dreptul de acces liber la 
informaŃiile de interes public exhibat de reclamantă prin cererea adresată pârâtei sub nr. 151/2007 a 
fost vătămat prin faptul că acesta din urmă nu a răspuns în termenul prevăzut de lege şi că 
justificările lipsei răspunsului chiar pertinente de ar fi nu anihilează garantarea accesului liber la 
astfel de informaŃii, garanŃie care prevalează faŃă de orice defecŃiune administrativă privind 
gestionarea acestei activităŃi, sens în care în temeiul art. 22 din Legea nr. 544/2001 corelat cu art. 29 
şi art. 20 alin. 3 din Legea nr. 554/2004 va admite recursul va modifica sentinŃa primei instanŃe în 
sensul  că va obliga pârâtul Primarul comunei RemeŃi să comunice reclamantei recurente şi 
informaŃiile solicitate la primul alineat al cererii nr. 151/2007. 

2. Cât priveşte cel de-al doilea aspect al recursului, circumscris criticii vizând neacordarea 
daunelor morale, încadrat de asemenea în art. 304 pct. 9 C.pr.civ. Curtea reŃine că motivul nu este 
fondat. 

Potrivit dispoziŃiilor art. 22 alin. 2 din Legea nr. 544/2001 instanŃa în urma soluŃionării 
acŃiunii de contencios administrativ grefată pe plângerea contra refuzului autorităŃii sau instituŃiei 
publice de a furniza informaŃiile de interes public, o poate obliga pe aceasta să furnizeze atât 
informaŃiile solicitate cât şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale. 

Cererea privind daunele morale şi/sau patrimoniale trebuie dovedită prin prezentarea 
elementelor de fapt şi de drept ce au relevanŃă asupra atributelor personale nepatrimoniale lezate, iar 
daunele patrimoniale trebuie dovedite cu mijloace legale de probă. 

Deşi recurenta este o societate comercială nu s-a arătat care sunt elementele personale 
nepatrimoniale care au fost vătămate în urma refuzului de a răspunde în termen legal cererii 
adresate pârâtului şi ce influenŃă a avut lipsa răspunsului asupra societăŃii comerciale, a activităŃii 
acesteia, a imaginii ori prestigiului acesteia. 

Pe cale de consecinŃă, în mod corect a statuat instanŃa de fond că nu este în măsură să facă o 
apreciere rezonabilă a intensităŃii şi gravităŃii valorilor apărate de lege şi deci nu se poate şti dacă 
suma de 500 lei cerută cu titlu de daune morale ar fi o justă compensaŃie care să anihileze prin 
ipoteză pretinsul prejudiciu moral. 

Curtea constată astfel că, sub aspectul soluŃionării cererii privind acordarea despăgubirilor 
pentru prejudiciul moral pretins şi afirmat de reclamantă, hotărârea primei instanŃe este legală şi 
temeinică încât în baza art. 22 alin. 3 din Legea nr. 544/2001 coroborat cu art. 29 şi art. 20 alin. 3 
din Legea nr. 554/2004 se va respinge motivul de recurs cu consecinŃa menŃinerii sentinŃei 
pronunŃate de instanŃa de fond. (Judecător Liviu Ungur) 

 
 
 

InformaŃii de interes public. Totalitatea hotărârilor unui consiliu local.  

InformaŃiile solicitate sunt neîndoios informaŃii de interes public atunci când ele rezultă din 
activităŃile autorităŃii publice intimate. ExcepŃiile de la regula comunicării informaŃiilor publice 
sunt expres prevăzute de lege, cele solicitate nefiind cuprinse în această categorie. 

Nu este necesar ca solicitantul să denumească informaŃiile de interes public pe care vrea să 
le obŃină de la o autoritate sau instituŃie publică dacă acesta a indicat suficiente elemente de 
identificare. Nu se poate pretinde solicitantului să  indice elemente suplimentare de identificare în 
cazul în care acesta solicită totalitatea documentelor dintr-o anumită categorie, iar pe de altă parte 
nu se poate condiŃiona admisibilitatea cererii de indicarea unor elemente de individualizare ale 
informaŃiilor, care pot fi necunoscute solicitantului.  



În speŃă, nu are nici o relevanŃă că hotărârile cu caracter normativ se aduc la cunoştinŃă 
publică, iar cele individuale se comunică cu cei interesaŃi, conform art. 50 din Legea nr. 215/2001, 
şi că pe această cale reclamanta ar fi avut posibilitatea să ia cunoştinŃă de activitatea Consiliului 
Local în ceea ce priveşte adoptarea Hotărârilor de consiliu. Nici o atare excepŃie nu este nicăieri 
prevăzută de lege. 

Decizia nr. 1994 din 9 noiembrie 2007 

Prin sentinŃa civilă nr.1619 din 23 mai 2007 a Tribunalului Maramureş s-a respins acŃiunea 
formulată de reclamanta SC "W." SRL SA RemeŃi împotriva pârâtului D.T., Primarul comunei 
RemeŃi, având ca obiect Legea nr. 544/2001. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, prima instanŃă a reŃinut că solicitantul trebuie să 
denumească informaŃiile de interes public pe care vrea să le obŃină de la o autoritate sau instituŃie 
publică. Faptul că reclamanta a solicitat în bloc toate Hotărârile adoptate de Consiliul Local RemeŃi 
pe ultimii 5 ani, plus copii de pe procesele verbale ale şedinŃelor al consiliu, nu întruneşte condiŃiile 
cerute de lege. 

In conformitate cu prevederile art. 50 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 
locală, hotărârile cu caracter normativ se aduc la cunoştinŃă publică, iar cele individuale se 
comunică cu cei interesaŃi, ceea ce înseamnă că reclamanta a avut posibilitatea să ia cunoştinŃă de 
activitatea Consiliului Local RemeŃi în ceea ce priveşte adoptarea Hotărârilor de consiliu. 

Împotriva hotărârii a declarat recurs reclamanta SC "W." SRL SA RemeŃi considerând ca 
aceasta este nelegala, nefondata şi în contradicŃie cu scopul legii. 

În motivarea recursului reclamanta a arătat că Normele de aplicare a Legii 544/2001 sunt 
prevăzute în Hotărârea nr. 123 din 07,02.2002, care la art.2 lit.a prevede "principiul transparentei - 
autorităŃile şi instituŃiile publice au obligaŃia să îşi desfăşoare activitatea intr-o maniera deschisa fata 
de public, în care accesul liber şi neîngrădit la informaŃiile de interes public să constituie regula, iar 
limitarea accesului la informaŃie să constituie excepŃia, în condiŃiile legii". 

Recurenta a invocat prevederile art. 2 lit. b), 6 şi 7 din Legea 544/2001 şi a arătat că  
articolul 50 din Legea 215/2001 se refera la obligaŃia administraŃiei publice locale de a aduce la 
cunoştinŃa publică hotărârile cu caracter normativ şi nu face referire la obligaŃia cetăŃenilor de a le 
memora sau fotografia în momentul în care acestea au fost afişate la sediul primăriei pentru o 
perioada de câteva zile. în nici o reglementare legala nu este îngrădit sau restricŃionat accesul la 
informaŃiile de interes public daca acestea nu au un caracter secret. Orice persoana poate solicita 
copii după documente publice de la orice primărie, chiar daca nu locuieşte în acea localitate şi chiar 
daca documentele sunt mai vechi şi sunt arhivate. 

Recurenta mai arată că primarul comunei RemeŃi în persoana lui T.D. nu a respectat niciunul 
din termenele prevăzute la articolul 7 din Legea 544/2001, acest lucru făcându-l în mod repetat 
neaflându-se la prima abatere, SC W. SRL fiind obligată sa-l acŃioneze în judecata pe acesta pentru 
alte 15 cazuri de nerespectare a Legii 544/2001 începând încă din luna octombrie 2006, reclamanta 
consideră ca solicitarea daunelor morale în valoare de 1.000 lei este pe deplin întemeiata, mai ales 
ca instanŃa de judecata este singura instituŃie care poate sa-i sancŃioneze pe cel care în mod repetat 
şi voit încalcă legea îngrădindu-ne astfel dreptul la informare despre activitatea Consiliului local şi 
al Primăriei RemeŃi. 

Analizând recursul declarat, Curtea reŃine următoarele: 
Potrivit art. 2 lit. b din Legea 544/2001, prin informaŃie de interes public se înŃelege orice 

informaŃie care priveşte activităŃile sau rezultă din activităŃile unei autorităŃi publice sau instituŃii 
publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaŃiei. 

InformaŃiile solicitate sunt neîndoios informaŃii de interes public, rezultând din activităŃile 
autorităŃii publice intimate. Pe de altă parte, excepŃiile de la regula comunicării informaŃiilor publice 
sunt expres prevăzute de lege, cele solicitate nefiind cuprinse în această categorie. 



În mod greşit a reŃinut prima instanŃă că solicitantul trebuie să denumească informaŃiile de 
interes public pe care vrea să le obŃină de la o autoritate sau instituŃie publică, deoarece aceasta a 
indicat suficiente elemente de identificare. Este absurd să i se pretindă să indice nişte nume şi 
numere de hotărâre atunci când le solicită pe toate, iar pe de altă parte nu se poate condiŃiona 
admisibilitatea cererii de indicarea elementelor de individualizare ale hotărârilor, care pot fi 
necunoscute solicitantului.  

Nu are nici o relevanŃă că hotărârile cu caracter normativ se aduc la cunoştinŃă publică, iar 
cele individuale se comunică cu cei interesaŃi, conform art. 50 din Legea nr. 215/2001, şi că pe 
această cale reclamanta ar fi avut posibilitatea să ia cunoştinŃă de activitatea Consiliului Local 
RemeŃi în ceea ce priveşte adoptarea Hotărârilor de consiliu. Nici o atare excepŃie nu este nicăieri 
prevăzută de lege. 

Prin urmare, intimatul trebuia să dea curs cererii de informaŃii. 
Sub aspectul daunelor morale, Curtea reŃine că nu prezintă relevanŃă că în alte 15 cazuri de 

nerespectare a Legii nr. 544/2001 pentru solicitarea daunelor, eventualul prejudiciu trebuind să fie 
rezultatul direct al nerăspunderii la cerere şi nu al altor litigii. Prin urmare, condiŃiile prevăzute de 
art. 998 C. civ. nu au fost demonstrate. 

FaŃă de cele de mai sus, în baza art. 312 C. pr. civ., Curtea urmează să admită recursul şi să 
modifice în tot sentinŃa atacată în sensul că va admite în parte acŃiunea reclamantei SC "W." SRL 
Satu Mare împotriva Primarului Comunei RemeŃi - Dumitru Toader şi în consecinŃă va obliga 
pârâtul să furnizeze reclamantei informaŃiile solicitate prin cererea înregistrată sub nr. 110/15.03.07. 

Totodată, va respinge petitul privind obligarea pârâtului la plata daunelor morale. (Judecător 
Sergiu-Leon Rus) 

 
 
 

Solicitare de informaŃii publice. Stabilirea de taxe pentru fiecare pagină xerocopiată. Caracterul 
ilegal al măsurii 

Potrivit art. 9 alin. 1 din Legea nr. 544/2001, în cazul în care solicitarea de informaŃii 
implică realizarea de copii de pe documentele deŃinute de autoritatea sau instituŃia publică, costul 
serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condiŃiile legii. 

În speŃă, recurentului i s-au pretins taxe (de până la 20 de ori mai mari decât acelaşi 
serviciu prestat de firme care îl oferă), în loc de costul copierii, hotărârea atacată fiind astfel 
nelegală. 

Decizia nr. 1785 din 12 octombrie 2007 

Prin sentinŃa civilă nr. 974 din 13 aprilie 2007 a Tribunalului Cluj, s-a respins excepŃia de 
nelegalitate invocată şi completată de reclamanta AsociaŃia Grupului de Reformă şi Alternativă 
Universitară, în contradictoriu cu pârâta Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, având ca obiect 
Hotărârea Biroului Senatului UTC-N nr.33/14.11.2006 şi art.l.2 din Regulamentul de funcŃionare a 
Senatului UniversităŃii Tehnice din Cluj-Napoca. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, prima instanŃă a reŃinut că potrivit prevederilor art.4 din 
Legea nr. 554/2004: "legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetată oricând, în 
cadrul unui proces, pe cale de excepŃie, din oficiu sau la cererea părŃii interesate". 

A mai reŃinut tribunalul că reclamanta se prevalează de prevederile art.9 alin.1 din Legea nr. 
554/2001, potrivit căruia "în cazul în are solicitarea de informaŃii implică realizarea de copii de pe 
documentele deŃinute de autoritatea sau instituŃia publică, costul serviciilor de copiere este suportat 
de solicitant, în condiŃiile legii". În acest context, s-a apreciat de către reclamant că exercitarea de 



către instituŃia pârâtă a dreptului de a emite decizii, este abuzivă şi nelegală, stabilind În scopuri 
copierii documentelor solicitate "taxe", ceea ce este fundamental diferit de "costuri". 

Prin Hotărârea Biroului Senatului al U.T.C.-N. nr.33/14.01.2006, s-a statuat că "pentru 
serviciul de copiere al documentelor solicitate reclamanta va achita suma de 49000 RON,calculate 
conform regulamentului de taxe, aprobat de Senatul UTC-N în septembrie 2006, cu perceperea unor 
taxe", făcându-se distincŃia între două categorii de documente. 

Aceeaşi hotărâre a statuat prin art.2, 3 că actele solicitate de reclamantă vor fi comunicate 
după achitarea costului serviciului de copiere, iar în măsura în care persoana fizică îşi menŃine 
solicitarea de a i se comunica copii după documentele solicitate, va depune o cerere la registratura 
UTC-N, în care să precizeze că va achita anticipat suma menŃionată mai sus. 

Prima instanŃă a constatat că hotărârea atacată a fost dată în conformitate cu Regulamentul 
de Taxe- proces de învăŃământ, aprobat de Senatul UTC-N în 29.09.2006, care la pct.41 prevede, 
eliberarea la cerere a unor copii de pe acte şi documente ce Ńin de specificul activităŃii universităŃii 
făcându-se distincŃie între două situaŃii. 

Acest regulament având un caracter general, se aplică implicit tuturor persoanelor şi nu 
numai reclamantei, iar la solicitarea acesteia s-a avut în vedere multitudinea de acte care cuprind un 
an întreg universitar. 

InstanŃa a apreciat că excepŃia de nelegalitate invocată este nefondată, astfel cum aceasta a 
fost completată şi ca o consecinŃă, a dispus respingerea acesteia, considerând că reclamanta nu a 
făcut dovada că Hotărârea Biroului Senatului nr.33/14.11.2006 a fost adoptată cu încălcarea taxelor 
aprobate de Senatul UTC- N şi nici cu încălcarea vreunei prevederi legale din Legea 
învăŃământului, Statutul personalului didactic, Carta universităŃii tehnice şi Regulamentul de 
funcŃionare a Senatului UTC-N. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta AsociaŃia Grupul pentru Reformă şi 
Alternativă Universitară (GRAUR), solicitând admiterea acestuia şi modificarea sentinŃei atacate în  
sensul admiterii acŃiunii aşa cum a fost completată. 

În motivarea recursului s-a arătat că hotărârea a fost dată cu încălcarea dispoziŃiilor art. 264 
alin. 1 Cod proc. Civ., în speŃă prin nerespectarea termenului de motivare (redactare) a hotărârii 
judecătoreşti. 

Conform prevederilor art. 264 alin. 1, Cod proc. Civ. "Motivarea hotărârii se va face în 
termen de cel mult 30 de  zile de la pronunŃare” 

Aşa cum se poate uşor observa, hotărârea atacată a fost pronunŃată la data de 13.04.2007, iar 
termenul de motivare şi redactare a hotărârii conform prevederilor citate anterior era de 30 zile de la 
această dată adică până cel târziu 16.05.2007, lucru ce nu s-a întâmplat, hotărârea fiind motivată în 
data de 3 iulie 2007. 

Sub acest aspect, hotărârea nu a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale şi în acest 
fel ea este nulă din acest punct de vedere. 

Legea cu privire la statutul judecătorului, stabileşte că judecătorii sunt obligaŃi să execute 
întocmai cerinŃele legii la înfăptuirea justiŃiei, să asigure ocrotirea drepturilor şi libertăŃilor 
cetăŃenilor, onoarei şi demnităŃii lor, apărarea intereselor societăŃii. Totodată, în procesul de 
înfăptuire a justiŃiei, judecătorul este obligat să dea dovadă de o înaltă cultură a activităŃii 
judecătoreşti, să fie nepărtinitor şi uman. 

Mai mult ca atât, judecătorii, în exerciŃiul funcŃiunii, precum şi în afara relaŃiilor de serviciu, 
sunt datori să se abŃină de la fapte care ar putea să discrediteze justiŃia, să compromită cinstea şi 
demnitatea de judecător, ori să provoace îndoieli faŃă de obiectivitatea lor. 

Astfel instanŃa se pronunŃă în mod eronat asupra legalităŃii Hotărârii de Birou Senat din cu 
nr.33 din data de 14.11.2006 prin raportare la un Regulament de taxe aprobat de Senatul 
universităŃii Tehnice în data de 29.09.2006, instanŃa omiŃând faptul că reclamanta a invocat excepŃia 
de nelegalitate în raport de un text legal, respectiv cu art.9 al Legii nr.544 al accesului neîngrădit la 
informaŃie care spune în mod explicit că în cazul în care solicitarea de informaŃii implică realizarea 



de copii de pe documentele deŃinute de autoritatea sau instituŃia publică, costul serviciilor de 
copiere este suportat de solicitant, în condiŃiile legii şi nu în condiŃiile regulamentelor vreunei 
instituŃii fie ea Universitatea Tehnică din Cluj Napoca. 

Mai invocă recurenta faptul că hotărârea pronunŃată este lipsită de temei legal şi a fost dată 
cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii, arătând că în momentul în care instanŃa se limitează la a 
considera că într-o instituŃie publică legea este reprezentată doar de o prevedere regulamentară 
oarecare, emanată într-un organ de conducere colectivă cu menŃiunea explicită "Regulament de taxe 
- proces de învăŃământ", adică limitativă ca aplicare şi pe care o generalizează opunând-o unui drept 
constituŃional, unui drept fundamental al cartei drepturilor omului art.10, al ConvenŃiei pentru 
apărarea drepturilor omului şi libertăŃilor fundamentale şi art. 19 din DeclaraŃia Universală a 
Drepturilor Omului, ea se află, în mod evident, în situaŃia de a încălca şi a aplica în mod greşit 
legea. 

Apoi, invocă recurenta faptul că instanŃa interpretează greşit actul juridic dedus judecăŃii 
schimbă natura şi înŃelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia. InstanŃa omite să Ńină seama de 
faptul că documentul atacat vorbeşte de "taxe" şi apoi, în mod ambiguu şi tendenŃios, se 
reorientează şi se referă la "costuri". Asimilarea celor două noŃiuni este impardonabilă şi total 
ilogică atât din punct de vedere legal cât şi economic. în acest fel, instanŃa nu sesizează că decizia 
pentru care s-a invocată excepŃia de nelegalitate vorbeşte despre costuri pe care le solicită şi nu de 
taxele care sunt reglementate de documentul depus de pârâtă sub numele de "Regulament de taxe - 
proces de învăŃământ". Ori în acest caz instanŃa evită să se pronunŃe asupra obiectului excepŃiei şi 
deviază spre analiza legalităŃii altui document, care nu a fost discutat de reclamant. 

Hotărârea pronunŃată este lipsită de temei legal şi a fost dată cu încălcarea şi aplicarea 
greşită a legii. InstanŃa nu Ńine seama că Legea nr.84/1995 a învăŃământului se opune în mod 
explicit prevederilor contrare legislaŃiei care pot apărea în conŃinutul cartei universitare şi prin 
extensie în orice document de reglementare votat în numele autonomiei universitare. 

In aceste condiŃii, încălcarea legii de către emitenŃii documentului pentru care s-a invocat 
excepŃia de nelegalitate este evidentă, aici fiind vorba de Legea 544/2001 care nu este respectată 
prin emiterea hotărârii administrative atacate care, în acest fel, este lovită de nulitate de drept. 

Prin întâmpinarea depusă, pârâta Universitatea Tehnica, a solicitat respingerea recursului 
înaintat de către recurenta, ca fiind neîntemeiat din punct de vedere legal şi menŃinerea sentinŃei 
civile nr. 974/2007, pronunŃată de către Tribunalul Cluj, ca fiind temeinica şi legala. 

În motivare s-a arătat că în conformitate cu prevederile art.9 alin.1 din L.544/200 1 "In cazul 
în care solicitarea de informaŃii implica realizarea de copii de pe documentele deŃinute de 
autoritatea sau instituŃia publica, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condiŃiile 
legii". 

Potrivit acestei prevederi legale, Biroul Senatului UniversităŃii Tehnice din Cluj-Napoca, în 
şedinŃa din data de 14.11.2006, analizând solicitarea recurentei, privind eliberarea unor copii de pe 
documentele oficiale aflate în arhiva Departamentului Resurse umane, a hotărât suma ce trebuie 
achitata de către aceasta pentru serviciile de copiere, sume calculate conform prevederilor din 
Regulamentul de Taxe aprobat de Senatul UTC-N în şedinŃa din data de 29.09.2006 şi în 
conformitate cu art. 58, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 84/1995, Legea învăŃământului, care statuează ca: 
"în învăŃământul universitar de stat gratuit se percep taxe pentru: depăşirea duratei de şcolarizare 
prevăzute de lege, admiteri, înmatriculări, reînmatriculări, repetarea examenelor şi a altor forme de 
verificare, care depăşesc prevederile planurilor de învăŃământ. De asemenea, se pot percepe taxe şi 
pentru activităŃi neincluse în planul de învăŃământ, conform metodologiei aprobate de senatul 
universitar". 

Raportat la excepŃia de nelegalitate a Hotărârii Biroului Senat UTC-N nr. 33/14.11.2006, 
invocata în mod neîntemeiat, aceasta hotărâre a fost data în conformitate cu Regulamentul de Taxe-
Proces de învăŃământ, aprobat de Senatul UTC-N în 29.09.2006, care la punctul 41 prevede « 



eliberarea la cerere a unor copii de pe acte şi documente (exclusiv acte de studii) ce Ńin de 
activitatea UTC-N : a) copie format A4 (o fata) 10 RON b) copie format A3 (o fata) 15 RON.  

S-a precizat ca Regulamentul privind Taxe Proces de ÎnvăŃământ are un caracter general, 
respectiv taxele stabilite în acest regulament privind diverse domenii de activitate din universitate se 
aplica tuturor persoanelor şi nu în mod special reclamantului. 

La stabilirea sumei ce trebuie achitata de reclamant s-a avut în vedere faptul ca acesta a 
solicitat o multitudine de acte care se refera la întregul an universitar şi care implica un volum mare 
de munca al persoanei care trebuie să elibereze copii de pe actele solicitate. 

Aceasta activitate consta în identificarea actelor solicitate, selectarea lor, copiere, expediere, 
întrucât recurentul solicita documente care se refera la diverse domenii de activitate din cadrul 
UTC-N. Documentele solicitate se refera la întregul an universitar 2005-2006. Taxele stabilite nu 
depăşesc costurile reale referitoare la : cheltuielile legate de operarea, efectuarea şi expedierea 
copiilor, identificarea, selectarea acestora. Se consumă hârtie şi toner, aparatul se uzează iar pentru 
înlocuirea acestuia cat şi pentru achiziŃionarea de materiale consumabile Universitatea Tehnică are 
nevoie de resurse financiare care nu pot fi obŃinute decât din taxe şi alte venituri extrabugetare. De 
asemenea, trebuie avut în vedere şi faptul ca pentru toata aceasta operaŃiune sunt necesare şi 
cheltuieli suplimentare de personal. 

Întrucât Hotărârea Biroului Senat nr. 33/14.11.2006 a fost data în conformitate cu taxele 
aprobate de Senatul UTC-N care, în conformitate cu Legea ÎnvăŃământului, Statutul Personalului 
Didactic, Carta UniversităŃii Tehnice şi Regulamentul de funcŃionare a Senatului UTC-N, reprezintă 
forul de conducere la nivelul cel mai înalt al UniversităŃii Tehnice, excepŃia de nelegalitate invocata 
de recurent este neîntemeiată. 

Conform Regulamentului de funcŃionare al UTC-N « Senatul este forul de decizie şi de 
validare care asigura conducerea universităŃii în concordanta cu principiile autonomiei universitare, 
cu legile în vigoare, cu prevederile Cartei şi cu propriile Hotărâri ». 

« Hotărârile Senatului sunt definitive şi obligatorii pentru toate organismele executive şi 
întreaga comunitate academica. Ele pot fi modificate numai de către Senat ». 

In legătură cu completarea la excepŃia de nelegalitate invocata de către reclamant, prin care 
acesta solicita anularea art. 1.2. din Regulamentul de FuncŃionare al Senatului al UniversităŃii 
Tehnice din Cluj-Napoca, s-a solicitat a  fi respinsă ca fiind neîntemeiată din punct de vedere legal. 

In conformitate cu art.146 din Legea învăŃământului nr.84/l995, instituŃiile de învăŃământ 
superior sunt conduse de senate iar facultăŃile şi departamentele de consilii. AtribuŃiile şi raporturile 
acestor mecanisme se stabilesc prin Carta Universitara. Senatul reprezintă forul de conducere la 
nivelul cel mai înalt al UniversităŃii Tehnice. 

Potrivit Regulamentului de FuncŃionare a UniversităŃii Tehnice « Senatul este forul de 
decizie şi de validare care asigura conducerea universităŃii în concordanta cu principiile autonomiei 
universitare, cu legile în vigoare, cu prevederile Cartei şi cu propriile Hotărâri. 

Conform punctului 1.2 din Regulamentul de FuncŃionare a Senatului UniversităŃii Tehnice 
«Hotărârile Senatului sunt definitive şi obligatorii pentru toate organismele executive şi întreaga 
comunitate academica. Ele pot fi modificate numai de către Senat. 

Analizând recursul declarat, Curtea reŃine următoarele: 
Recurentul invocă nulitatea hotărârii primei instanŃe pentru nerespectarea termenului de 

motivare (redactare) a hotărârii judecătoreşti, arătând că hotărârea atacată este pronunŃată la data de 
13.04.2007, iar termenul de motivare şi redactare a hotărârii conform prevederilor citate anterior 
este de 30 zile de la această dată adică până cel târziu 16.05.2007, lucru care nu s-ar fi întâmplat, 
hotărârea fiind motivată în data de 3 iulie 2007. 

Sub acest aspect, Curtea reŃine că eventuala depăşire a termenului de motivare nu este de 
natură să atragă nulitatea hotărârii.  



Prin art. 1 din Hotărârea Biroului Senatului UTC-N nr. 33/14.11.2006 s-a stabilit că petentul 
trebuie să plătească pentru serviciile de fotocopiere a unor documente 10 RON/pagină A4 şi 15 
RON/pagină A3. 

Potrivit art. 9 alin. 1 din Legea nr. 544/2001, în cazul în care solicitarea de informaŃii 
implică realizarea de copii de pe documentele deŃinute de autoritatea sau instituŃia publică, costul 
serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condiŃiile legii. 

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaŃii de interes public constituie unul 
dintre principiile fundamentale ale relaŃiilor dintre persoane şi autorităŃile publice, în conformitate 
cu ConstituŃia României şi cu documentele internaŃionale ratificate de Parlamentul României (art. 1 
alin. 1 din acelaşi act normativ). 

În speŃă, recurentului s-a pretins taxe, în loc de costul copierii, hotărârea atacată fiind 
nelegală sub acest aspect. 

Apărarea intimatei potrivit căreia taxele stabilite nu depăşesc costurile reale referitoare la: 
cheltuielile legate de operarea, efectuarea şi expedierea copiilor, identificarea, selectarea acestora, 
nu poate fi primită, pe de o parte, deoarece art. 9 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 permite perceperea 
unui echivalent numai pentru serviciile de copiere propriu-zisă, iar, pe de altă parte, deoarece taxele 
pretinse drept cost al copierii sunt de până la 20 de ori mai mari decât acelaşi serviciu prestat de 
firme care îl oferă. 

În privinŃa completării la excepŃie, formulată de petent la fond, Curtea reŃine că potrivit art. 4 
alin. 1 din Legea nr. 554/2004, legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetată pe cale 
de excepŃie numai atunci când de actul administrativ depinde soluŃionarea litigiului pe fond. 

Conform punctului 1.2 din Regulamentul de FuncŃionare a Senatului UniversităŃii Tehnice 
„Hotărârile Senatului sunt definitive şi obligatorii pentru toate organismele executive şi întreaga 
comunitate academică. Ele pot fi modificate numai de către Senat”. 

Este evident că acest punct atacat prin completarea excepŃiei nu are nici o relevanŃă cu 
privire la soluŃionarea litigiului pe fond, care poartă asupra comunicării de informaŃii publice, fiind 
inadmisibilă cercetarea nelegalităŃii sale pe cale de excepŃie. 

FaŃă de cele de mai sus, în baza art. 312 C. pr. civ., Curtea urmează să admită în parte 
recursul, să constate nelegalitatea art. 1 din Hotărârea nr. 33/14.11.2006 a Biroului Senatului din 
Universitatea Tehnică Cluj, în raport de prevederile art. 9 alin.1 şi art. 1 din Legea nr. 544/2001 şi 
să respingă ca inadmisibilă completarea excepŃiei de nelegalitate. (Judecător Sergiu-Leon Rus) 

 

Decretul-lege nr.  118/1990. Efectele strămutării forŃate a părinŃilor minorului neemancipat şi a 
exproprierii bunurilor. Definirea noŃiunii de domiciliu obligatoriu. 

Domiciliul este unic, în sensul că o persoană fizică are un singur domiciliu chiar dacă are 
mai multe locuinŃe statornice sau principale. 

Domiciliul se caracterizează şi prin stabilitate, în sensul că indiferent de deplasările pe care 
le efectuează persoana domiciliul său rămâne neschimbat, atâta timp cât ea nu îşi constituie legal 
un alt domiciliu, adică nu îşi schimbă domiciliul în condiŃiile stabilite de lege. 

  LocuinŃa din timpul studiilor nu constituia un domiciliu în sensul definit de Codul civil 
aplicabil la momentul strămutării restului membrilor familiei, dacă aceasta nu întrunea caracterul 
unei locuinŃe statornice, nefiind urmată procedura reglementată de acest act normativ. În acest 
context efectele strămutării forŃate în privinŃa părinŃilor se răsfrâng în mod direct şi asupra 
membrului familiei care se afla la data strămutării într-o altă localitate în vederea desăvârşirii 
studiilor. 



Decizia nr. 849 din 11 aprilie 2007 

 Prin sentinŃa civilă nr. 212/26.01.2007 pronunŃată de Tribunalul Cluj în dosar nr. 
9672/117/2006 s-a admis plângerea reclamantului U.M. împotriva Deciziei nr. 86/2006 a DirecŃiei 
de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie şi, în consecinŃă s-a stabilit că reclamantul îndeplineşte 
condiŃiile prevăzute de art. 1 alin. 1  lit. e raportat la art. 3 alin. 1 din Decretul-Lege nr. 118/1990  
dispunându-se anularea Deciziei nr. 87/2006 a DirecŃiei de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie şi 
obligarea pârâtei la emiterea unei decizii prin care să acorde indemnizaŃia cuvenită reclamantului 
pentru perioada 3 martie 1949 - 31 iulie 1953. 

Pentru a hotărî în acest sens, prima instanŃă a reŃinut că probele testimoniale şi probele cu 
înscrisul administrate în cauză atestă, fără putinŃă de tăgadă, că efectele strămutării forŃate a 
părinŃilor reclamantului, precum şi exproprierea averii deŃinute de aceştia în comuna Sic s-au 
răsfrânt şi asupra persoanei reclamantului, chiar dacă la momentul strămutării acesta avea calitatea 
de student în Târgu Mureş. 

Împotriva acestei hotărâri judecătoreşti a declarat recurs pârâta DirecŃia de Muncă 
Solidaritate Socială şi Familie Cluj, solicitând reformarea hotărârii atacate, în sensul respingerii 
acŃiunii introductive. 

În susŃinerea recursului exercitat recurenta a relevat că instanŃa de fond a realizat o greşită 
aplicare a prevederilor legale incidente în materia analizată, statuând în sensul că măsura luată de 
organele de represiune asupra familiei intimatului au avut efect negativ şi asupra acestuia, câtă 
vreme la acea dată el se afla în localitatea Târgu Mureş, unde îşi desăvârşea studiile. 

Intimatul, prin întâmpinarea formulată s-a opus admiterii recursului. 
Deliberând asupra cererii de recurs, Curtea reŃine următoarele: 
Prin acŃiunea înregistrată la data de 30.10.2006 sub nr. 4.761/33/2006, reclamantul U.M. a 

solicitat instanŃei, în contradictoriu cu pârâta DirecŃia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie 
Cluj-Napoca, a se stabili că alături de părinŃi a fost persecutat din motive politice şi astfel este 
îndreptăŃit să beneficieze de prevederile Decretului-Lege nr. 118/1990 pentru perioada 03.03.1949 - 
31.07.1953. 

In motivarea plângerii reclamantul a relevat că părinŃii săi au fost strămutaŃi din comuna de 
domiciliu Sic, fiindu-le stabilit domiciliul forŃat în data de 2/3 martie 1949 în localitatea Târgu 
Mureş. 

 Totodată a învederat că în perioada amintită a trăit din mila altor persoane împreună cu 
părinŃii în beciul unui imobil din str. Horea nr. 6, din Târgu Mureş, întrucât odată cu stabilirea 
domiciliului forŃat averea familiei sale a fost expropriată.  La momentul strămutării, reclamantul 
se afla în localitatea Târgu Mureş unde îşi desăvârşea studiile post-liceale.  

 Prin Hotărârea nr. 2320/2006 Comisia pentru aplicarea Decretului-Lege nr.118/1990 a 
respins cererea reclamantului pentru că nu a făcut dovada că pe motive politice s-a aflat în una din 
situaŃiile prevăzute la art. 1 alin 1 şi art. 2 din Decretul-Lege nr. 18/1990. Considerentele hotărârii 
arată că petentul nu apare În adresa Tribunalului Teritorial Militar Bucureşti ca fiind strămutat şi 
asupra sa nu au fost dispuse măsuri de persecuŃie politică deoarece era major, locuia În Târgu-
Mureş Înainte de 1949, fiind student la Facultatea de Medicină. 

 Potrivit art.1 alin.1 lit.d şi e din Decretul-Lege 118/1990 constituie vechime în muncă şi se 
ia în considerare la stabilirea pensiei şi a celorlalte drepturi ce se acordă timpul cât o persoană după 
data de 6 martie 1945 pe motive politice, a avut stabilit domiciliul obligatoriu sau a fot strămutată 
într-o altă localitate. De asemenea potrivit art.3 alin. 1 din Decretul-Lege nr. 118/1990 persoanele 
care s-au aflat într-una din situaŃiile prevăzute la art.1 alin.1 lit.e din acelaşi act normativ au dreptul 
la o indemnizaŃie lunară de 100 lei pentru fiecare an de strămutare în altă localitate. 

În mod corect tribunalul a reŃinut că efectele strămutării forŃate a părinŃilor reclamantului şi a 
exproprierii bunurilor avute în comuna Sic s-au răsfrânt în mod direct şi asupra persoanei 
reclamantului, care avea stabilit domiciliul la părinŃii săi din comuna Sic, chiar dacă la momentul 
strămutării reclamantul avea calitatea de student în Târgu Mureş. Dacă reclamantul s-ar fi aflat în 



comuna Sic la data strămutării, ar fi fost prins în ordinul de strămutare alături de ceilalŃi membrii ai 
familiei sale. Pe de altă parte, prin exproprierea bunurilor, inclusiv a casei familiale, reclamantul nu 
mai avea posibilitatea să se întoarcă în comuna Sic şi nici măcar să se poată prevala de faptul că 
domiciliul său era în comuna Sic unde nu mai avea locuinŃă. 

La momentul emiterii ordinului de strămutare, 2 martie 1949, noŃiunea de domiciliu ca şi 
atribut de individualizare al unei persoane fizice era reglementată de Codul Civil. 

Potrivit prevederilor art. 87 din acelaşi act normativ, domiciliul cetăŃenilor români în ceea ce 
priveşte exercitarea drepturilor civile era considerat ca fiind acolo unde aceştia îşi aveau principala 
aşezare.  

 Conform prevederilor art. 88 din Codul civil, schimbarea de domiciliu putea opera prin 
locuirea în fapt într-o altă localitate, unită cu intenŃia persoanei fizice de a îşi statornici acolo 
principala aşezare.  Pentru a putea constitui un domiciliu, locuinŃa în discuŃie trebuia să fie în primul 
rând, statornică, iar nu temporară.  

 Potrivit art. 89 Cod civ., dovada intenŃiei privitoare la schimbarea domiciliului putea rezulta 
din cuprinsul declaraŃiei făcute la autorităŃile locale din circumscripŃia domiciliului ce se părăseşte, 
precum şi a declaraŃiei date în faŃa autorităŃilor locale competente din circumscripŃia noului 
domiciliul. 

  În lipsa unei declaraŃii exprese, dovada intenŃiei de schimbare a domiciliului putea fi făcută 
după circumstanŃe.  

 În sprijinul tezei potrivit căreia nu putea constitui un domiciliu locuinŃa care nu avea un 
caracter statornic, fiind temporară, vin şi dispoziŃiile art. 91 din Cod civ., aplicabile la momentul 
strămutării. 

 Astfel, persoanele chemate să exercite o funcŃie publică temporară sau revocabilă, îşi păstrau 
domiciliul avut anterior, dacă nu şi-au manifestat o altă intenŃie. Numai primirea unei funcŃii „pe 
viaŃă” atrăgea după sine strămutarea nemijlocită a domiciliului în locul unde acesta era chemat să 
exercite funcŃia. 

 Minorul neemancipat avea domiciliul la părinŃii săi.  
 Domiciliul, ca şi atribut al persoanei fizice, are mai multe caractere juridice.  
El este obligatoriu în sensul că orice persoană fizică trebuie să aibă un domiciliu.   
Domiciliul este unic, în sensul că o persoană fizică are un singur domiciliu chiar dacă are 

mai multe locuinŃe statornice sau principale. 
Domiciliul se caracterizează şi prin stabilitate, în sensul că indiferent de deplasările pe care 

le efectuează persoana domiciliul său rămâne neschimbat, atâta timp cât ea nu îşi constituie legal un 
alt domiciliu, adică nu îşi schimbă domiciliul în condiŃiile stabilite de lege. 

Intimatul a avut domiciliul determinat în mod legal la domiciliul părinŃilor săi în perioada 
minorităŃii şi ulterior după ajungerea la majorat. 

În vederea desăvârşirii studiilor a locuit temporar în Târgu Mureş. LocuinŃa avută în timpul 
studiilor nu constituia un domiciliu în sensul definit de Codul civil aplicabil la momentul 
strămutării familiei sale. 

Intimatul nu şi-a ales domiciliul voluntar de drept comun în localitatea unde îşi urma 
studiile, neavând efectiv o locuinŃă statornică în acea localitate, dobândită în condiŃiile legii şi 
neurmând procedura reglementată de Codul civil. 

Pentru aceste considerente Curtea apreciază că deşi intimatul se afla la Târgu Mureş anterior 
datei de 3 martie 1949, dată la care s-a dispus strămutarea părinŃilor şi fraŃilor săi din localitatea Sic 
în localitatea Târgu Mureş, efectele strămutării forŃate   s-au răsfrânt în mod direct şi asupra sa, 
întrucât s-a adus atingere dreptului referitor la elementul de identificare a persoanei fizice şi anume 
dreptului la domiciliu. 

Schimbarea domiciliului se face în mod liber, fără nici o restricŃie ori în raport de 
circumstanŃele de fapt ale speŃei rezultă că la momentul emiterii ordinului de strămutare care a vizat 
familia intimatului, acesta din urmă mai avea domiciliul în sensul definit de lege, ca atribut de 



identificare în comuna Sic, el locuind doar cu caracter temporar în Târgu Mureş, în vederea 
finalizării studiilor. Prin exproprierea bunurilor, inclusiv a casei familiale, intimatul nu mai avea 
posibilitatea să se prevaleze de faptul că domiciliul său legal se afla în comuna Sic, unde nu mai 
deŃinea nici o locuinŃă. 

Pentru aceste considerente, Curtea va aprecia recursul exercitat de către recurentă drept 
nefondat, considerent pentru care urmează să îl respingă.  (Judecător Simona Szabo) 

 
 

Decretul-lege nr.  118/1990. Interpretarea extensivă a noŃiunii de strămutare. 

Rostul acordării măsurilor reparatorii l-a constituit recompensarea într-o anumită măsură 
a suferinŃelor fizice şi psihice pe care persoanele care au luptat în rezistenŃa anticomunistă le-au 
suferit din partea organelor de represiune. Un astfel de drept a fost recunoscut şi pentru situaŃia în 
care măsurile de represiune au constat în stabilirea domiciliului obligatoriu ori în strămutarea 
într-o altă localitate. 

 Câtă vreme un domiciliu nu este ales în mod liber, alegerea sa fiind făcută tocmai pentru a 
anihila acest element de individualizare a persoanei cu consecinŃa pierderii funcŃiei domiciliului şi 
a caracterelor sale juridice constând în unicitatea şi stabilitatea sa, se consideră că este inechitabil 
să se aprecieze că strămutarea şi domiciliul obligatoriu pot fi prezente numai în cazul  fixării 
restricŃiilor domiciliare şi a dislocării persoanei prin ordinul organelor de represiune şi nu şi în 
situaŃia în care domiciliul şi strămutarea sunt determinate tot de conduita organelor de represiune, 
dar în absenŃa unui ordin expres. 

Ca atare, strămutarea ori fixarea de domiciliu obligatoriu includ şi situaŃia în care o 
persoană şi-a schimbat domiciliul pentru a scăpa de  măsurile de persecuŃie politică pe care 
regimul instaurat la 6 martie 1945 le-a exercitat asupra sa. 

Decizia nr. 1254 din 20 iunie 2007 

 Prin sentinŃa civilă nr. 819/2007 pronunŃată de Tribunalul Cluj, s-a respins acŃiunea 
formulată de reclamanta H.P.M. în contradictoriu cu pârâta direcŃia de Muncă, Solidaritate Socială 
şi Familiei a jud. Cluj. 

Pentru a dispune în acest sens, prima instanŃă a reŃinut  că nu sunt întrunite  condiŃiile 
prevăzute de Decretul-Lege nr. 118/1990 privind recunoaşterea calităŃii de persoană îndreptăŃită să 
beneficieze de prevederile acestui act normativ, în ceea ce o priveşte pe reclamantă. 

S-a statuat că reclamanta nu a dovedit în conformitate cu art. 1169 din C. civ., că Viile 
Dejului era o localitate distincta de oraşul Dej unde, ca urmare a acŃiunii organelor statului 
reclamanta şi familia ei să fi fost mutată obligatoriu, localitate pe care să nu o fi putut părăsi fără 
aprobarea aceloraşi organe ale statului. 

Împotriva acestei hotărâri judecătoreşti a declarat recurs reclamanta H.P.M. solicitând 
reformarea sentinŃei civile nr. 819/2007 în sensul admiterii acŃiunii, cu obligarea intimatei la plata 
cheltuielilor de judecată. 

În motivarea cererii de recurs recurenta a relevat că prima instanŃă a realizat o greşită 
aplicare a dispoziŃiilor art. 1169 din C. civ. reŃinând că reclamanta nu a făcut dovada că Viile 
Dejului era localitate distincta de oraşul Dej. 

S-a arătat că organizarea teritoriala a României a fost şi este reglementata prin lege, motiv 
pentru care reclamanta nu ave a obligaŃia să dovedească ceea ce rezulta din legea de organizare 
teritoriala a tarii, în vigoare la data când a fost strămutată forŃat împreună cu întreaga familie, 
respectiv în perioada 1950-1956. în consecinŃă, în mod nelegal s-a reŃinut că reclamanta nu a făcut 
dovada că Viile Dejului era localitate distincta de oraşul Dej, din moment ce, în legea de organizare 



teritoriala a României, în vigoare în perioada 19501956, este menŃionat ca Viile Dejului este 
comuna, adică localitate distincta de oraşul Dej. 

Intimata prin întâmpinarea formulată s-a opus admiterii recursului. 
În susŃinerea poziŃiei sale procesuale a relevat că reclamanta nu a făcut dovada cu înscrisuri 

că personal s-a aflat în una din situaŃiile expres şi limitativ prevăzute de art. 1 din Decretul-Lege nr. 
118/1990. 

Deliberând asupra cererii de recurs, Curtea reŃine următoarele: 
Prin cererea Înregistrată sub nr.23607/2004, reclamanta a solicitat acordarea drepturilor 

prevăzute de Decretul-Lege nr.118/1990. 
Prin Hotărârea nr.2168/2005 a D.M.S.S. a Comisiei pentru aplicarea Decretului Lege 

118/1990 şi prin Decizia nr.76/2005 a D.M.S.S.F. emisă în urma contestaŃiei formulate de 
reclamantă s-au respins cererile acesteia, fundamentat pe împrejurarea că aceasta nu se încadrează 
în art. 1 alin. 1 lit. e din Decretul-Lege nr.118/1990. 

 Din actele dosarului rezultă că familia reclamantei a fost deposedată în martie 1950 de 
imobilul în care locuia, situat administrativ în localitatea Viile Dejului, str. Ş.  

Din adresa cu nr. 14/2277/13.05.1950 eliberată de Serviciul SecurităŃii Poporului Someş-Dej 
rezultă că antecesorul reclamantei a fost arestat pe considerentul săvârşirii unor acte de instigare a 
locuitorilor din Viile Dejului împotriva măsurilor luate de guvernul comunist. 

Fişa personală întocmită de Serviciul SecurităŃii Poporului Someş Dej, atestă că acesta a fost 
înscris în Partidul Ardelean Maghiar, domiciliul său anterior luării măsurii privative de libertate 
fiind în localitatea Viile Dejului care era o unitate administrativ-teritorială distinctă de oraşul Dej. 

Datele cu caracter informativ cuprinse în fişele personale relevă că acesta, datorită situaŃiei 
materiale pe care o deŃinea, a fost considerat chiabur. Din referatul întocmit de organele de 
securitate la 28.07.1951 rezultă că antecesorul reclamantei nu se mai afla la această dată în comuna 
Viile Dejului. ConŃinutul acestei adrese arată  că organele de securitate nu au reuşit să identifice 
care este noul domiciliu al antecesorului reclamantei şi a familiei acestuia, ulterior eliberării sale din 
penitenciar. 

Reclamanta a susŃinut că motivul strămutării sale din localitatea Viile Dejului   l-a constituit 
măsurile luate de organele de represiune pe criterii politice. 

În esenŃă s-a susŃinut că toată familia sa a fost persecutată din motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 martie 1945. 

  Potrivit prevederilor art. 1 alin. 1 din Decretul-Lege nr. 118/1990 constituie vechime 
în munca şi se ia în considerare la stabilirea pensiei şi a celorlalte drepturi ce se acorda, în funcŃie de 
vechimea în munca, timpul cat o persoana, după data de 6 martie 1945, pe motive politice: a 
executat o pedeapsa privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitiva sau a 
fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracŃiuni politice; a fost 
privată de libertate în locuri de deŃinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de 
către organele de represiune; a fost internată în spitale de psihiatrie; a avut stabilit domiciliu 
obligatoriu; a fost strămutată într-o alta localitate. 

 Conform prevederilor art. 8 alin. 1 din acelaşi act normativ dovedirea situaŃiilor prevăzute la 
art. 1 se face, de către persoanele interesate, cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar în 
cazul în care nu este posibil, prin orice mijloc de proba prevăzut de lege. 

 Chestiunea dedusă judecăŃii vizează definirea noŃiunii de strămutare, domiciliu obligatoriu 
în accepŃiunea prevederilor art. 1 alin. 1 lit. d, e din Decretul-Lege nr. 118/1990. 

 S-a relevat de către autoritatea emitentă a actului că noŃiunea de „strămutare”  presupune 
dislocarea unei persoane din localitatea sa de domiciliu, mutarea acesteia într-o altă localitate, 
fixarea restricŃiilor domiciliare şi monitorizarea modului de respectare a restricŃiilor prin 
prezentarea periodică la organul de represiune din localitatea unde s-au fixat restricŃiile domiciliare. 



 S-a relevat de către autoritatea emitentă a actului contestat că restricŃiile domiciliare erau 
dispuse prin ordin al Ministerului Afacerilor Interne, fiind ridicate prin acelaşi tip de act 
administrativ. 

 S-a învederat totodată că elementele constitutive ale persecuŃiei constând în strămutarea pe 
motive politice îl reprezintă interzicerea dreptului la libera circulaŃie şi a dreptului de alegere liberă 
a domiciliului, situaŃia de confiscare abuzivă a imobilului neputând fi asimilată acestui tip de 
persecuŃie. 

 Sesizată să tranşeze această chestiune litigioasă, Curtea apreciază că textul legal trebuie 
interpretat extensiv prin folosirea argumentului de analogie. 

 Argumentul de analogie se bazează pe ideea că unde există aceleaşi raŃiuni trebuie aplicate 
aceleaşi norme juridice şi trebuie dată aceeaşi soluŃie. Fundamentul logic al acestui argument constă 
în faptul că aceeaşi cauză trebuie să producă acelaşi efect.   

 Finalitatea urmărită de legiuitor la adoptarea acestei norme a fost aceea de a acorda măsuri 
reparatorii persoanelor care au fost persecutate din motive politice de către organele de represiune, 
ulterior instaurării regimului dictatorial. A fost asimilată măsurilor de persecuŃie politică măsura de 
strămutare într-o altă localitate. 

 Autoritatea emitentă a actului contestat a relevat că strămutarea reprezintă fixarea unor 
restricŃii domiciliare şi monitorizarea modului de respectare a restricŃiilor prin prezentarea periodică 
la organul de represiune din localitatea unde s-au fixat restricŃiile domiciliare. 

 În interpretarea dată de autoritate acestui act normativ, măsura de strămutare trebuia 
întotdeauna dispusă prin ordin al Ministerului Afacerilor Interne.  

Această interpretare este una excesivă, întrucât ipoteza evocată de norma în discuŃie nu 
distinge şi nu condiŃionează acordarea măsurilor reparatorii de împrejurarea ca strămutarea sau 
fixarea domiciliului obligatoriu să se realizeze printr-un ordin scris al  autorităŃilor. 

 În accepŃiunea CurŃii, noŃiunea de strămutare trebuie interpretată extensiv. Conform acestei 
reguli de interpretare, noŃiunea de strămutare implică şi schimbarea voluntară a domiciliului 
determinată de persecuŃiile politice, schimbare realizată tocmai în scopul sustragerii de la procedura 
de monitorizare pe care organul de represiune o realiza. 

 Domiciliul nu este numai un atribut de individualizare a persoanei prin legătura ei cu un 
anumit loc în spaŃiu, ci este şi un drept subiectiv şi totodată o obligaŃie. 

 Prin urmare domiciliul constituie alături de nume un element de individualizare a persoanei, 
faŃă de alte persoane, prin localizarea juridică a acesteia în raport cu locuinŃa sa statornică sau 
principală, unde legea consideră că persoana este întotdeauna prezentă. 

 Orice persoană fizică trebuie să aibă un domiciliu, domiciliul voluntar fiind acela pe care 
persoana fizică şi-l alege în mod liber, stabilindu-şi locuinŃa statornică sau principală în orice 
localitate din Ńară, cu respectarea legii. 

 În accepŃiunea CurŃii este echivalentă noŃiunii de strămutare, domiciliu obligatoriu, şi 
împrejurarea stabilirii unui domiciliu fără ca manifestarea de voinŃă aparŃinând titularilor acestui 
drept să fie pe deplin liberă. 

 Schimbarea domiciliului, tocmai pentru a face necunoscut acest element de individualizare 
juridică a persoanei, în ideea de a obŃine astfel o protecŃie şi de a scăpa de procedura de 
monitorizare la care organele de represiune recurgeau în acele vremuri, poate fi asimilată noŃiunii 
de strămutare ori noŃiunii de domiciliu obligatoriu, fiindcă aceeaşi cauză trebuie să producă acelaşi 
efect. 

 Modificările intervenite în privinŃa acestui element de identificare, datorită acŃiunilor 
organului de represiune, trebuie să producă aceleaşi consecinŃe juridice. 

Rostul acordării măsurilor reparatorii l-a constituit recompensarea într-o anumită măsură a 
suferinŃelor fizice şi psihice pe care persoanele care au luptat în rezistenŃa anticomunistă le-au 
suferit din partea organelor de represiune. Un astfel de drept a fost recunoscut şi pentru situaŃia în 



care măsurile de represiune au constat în stabilirea domiciliului obligatoriu ori în strămutarea într-o 
altă localitate. 

 Câtă vreme un domiciliu nu este ales în mod liber, alegerea sa fiind făcută tocmai pentru a 
anihila acest element de individualizare a persoanei cu consecinŃa pierderii funcŃiei domiciliului şi a 
caracterelor sale juridice constând în unicitatea şi stabilitatea sa, Curtea consideră că este inechitabil 
să se considere că strămutarea şi domiciliul obligatoriu pot fi prezente numai în cazul  fixării 
restricŃiilor domiciliare şi a dislocării persoanei prin ordinul organelor de represiune şi nu şi în 
situaŃia în care domiciliul şi strămutarea sunt determinate tot de conduita organelor de represiune, 
dar în absenŃa unui ordin expres. 

Ca atare, în opinia CurŃii, strămutarea ori fixarea de domiciliu obligatoriu includ şi situaŃia în 
care o persoană şi-a schimbat domiciliul pentru a scăpa de  măsurile de persecuŃie politică pe care 
regimul instaurat la 6 martie 1945 le-a exercitat asupra sa. 

ProbaŃiunea administrată în recurs a relevat două aspecte şi anume, acelea că în 1950 
reclamanta şi-a schimbat domiciliul pe care îl avea în localitatea Viile Dejului, localitate care era o 
localitate distinctă de oraşul Dej. 

În etapa procesuală a recursului nu a putut fi lămurită prin prisma probelor cu înscrisuri 
administrate, care au fost considerentele pentru care a avut loc schimbarea domiciliului. 

Întrucât din perspectiva celor evocate de Curte nu a avut loc o cercetare a fondului, întemeiat 
pe dispoziŃiile art. 312 Cod proc.civ., instanŃa va aprecia recursul exercitat de către recurentă drept 
fondat, considerent pentru care urmează să-l admisă, să caseze sentinŃa civilă nr. 819/2007 şi să 
trimită cauza spre rejudecare aceleiaşi instanŃe. 

Cu prilejul rejudecării în fond a pricinii, instanŃa de casare va administra probele cu 
înscrisuri şi probele testimoniale, va stărui prin toate mijloacele legale pentru a ajunge la stabilirea 
adevărului în cauză şi pentru a determina dacă motivul schimbării domiciliului reclamantei a fost 
acela de a scăpa de persecuŃiile pe care susŃine că regimul dictatorial le-a exercitat asupra sa şi 
asupra familiei sale pe motive politice. 

 

Bunuri revendicate conform OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 94/2000 privind 
retrocedarea unor bunuri imobile care au aparŃinut cultelor religioase din România. Decizie 

administrativă prin care se retrocedează acest imobil. Nelegalitate  

Din punct de vedere formal, Decizia Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile 
care au aparŃinut cultelor religioase din România a fost considerată nemotivată, contrar RezoluŃiei 
Comitetului de Miniştri ai Consiliului Europei nr. (77)31 cu privire la protecŃia individului în 
relaŃia cu actele autorităŃilor administrative, art. 3 alin. 6 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului 
nr. 94/2000, art. 721 şi 261 C. pr. civ., prin faptul că se limitează la enumerarea unor acte şi a unor 
texte legale, şi prezintă direct concluzia la care a ajuns.  

Curtea a remarcat cu surprindere faptul că organul administrativ a omis să asculte partea 
al cărei drept actual de proprietate l-a înlăturat, ceea ce, alături de încălcări procedurale grave şi 
a stării de fapt precar, evaziv şi fără suport probator reŃinute de Comisie, a sugerat caracterul 
unilateral al demersului organului administrativ. 

SentinŃa civilă nr. 338 din 15 iunie 2007 

Prin acŃiunea înregistrată sub numărul de mai sus, reclamantul Grupul Şcolar F. Cluj-
Napoca, a solicitat anularea Deciziei nr. 1106/12.12.2006 emisa de Guvernul României - Comisia 
speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparŃinut cultelor religioase din România, cu 
privire la retrocedarea imobilului construcŃie şi teren, înscris în CF nr. 31822 Cluj-Napoca nr. top. 
9069/2. 



În motivare, reclamantul a arătat că prin Decizia nr. 1106/12.12.2006 emisa de Comisia 
speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparŃinut cultelor religioase din România, s-a 
retrocedat imobilul, compus din construcŃie împreună cu terenul aferent, situat în Cluj-Napoca, 
strada C., înscris în CF nr. 31822 Cluj-Napoca, nr. top. 9069/2, Eparhiei Reformate din Ardeal, 
judeŃul Cluj, imobil care se află în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca şi are destinaŃia de 
instituŃie de învăŃământ, respectiv Grupul Şcolar Forestier. 

Mai arată reclamantul că prin decizia de retrocedare s-a stabilit, în sarcina titularului 
dreptului de proprietate, obligaŃia menŃinerii afectaŃiunii de interes public de instituŃie de 
învăŃământ pe o perioada de 5 ani. Prin adresa nr. 29/24.01.2007 reclamantul a solicitat Primarului 
Municipiului Cluj-Napoca să comunice detalii despre statutul juridic al şcolii. 

La această cerere s-a primit răspunsul înregistrat la Consiliul Local sub nr. 
6687/303/19.02.2007, prin care se aduce la cunoştinŃă că imobilul a fost retrocedat şi s-a comunicat 
o copie a Deciziei nr. 1106/12.12.2006, răspunsul fiind primit de reclamant la data de 26 februarie 
2007. 

Grupul Şcolar F. este, în Cluj-Napoca, singurul grup şcolar care pregăteşte peste 450 de 
elevi în domeniul prelucrării lemnului, silvicultura, protecŃia mediului şi a prelucrării ceramice. Are 
săli de clasă moderne, laboratoare şi cabinete dotate, doua ateliere şcoală, bibliotecă, cantină, teren 
de sport şi internat. Cu privire la acest internat, s-a arătat că acesta nu face obiectul deciziei de 
retrocedare. 

De asemenea, aceasta instituŃie de învăŃământ este inclusa în programe europene şi a primit 
numeroase distincŃii şi premii. 

Un alt aspect ce trebuie avut în vedere este ca, pe parcursul timpului, au fost făcute 
numeroase investiŃii pentru asigurarea unui climat corespunzător desfăşurării activităŃii didactice. 

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, prin cererea de intervenŃie în interesul 
reclamantului, a solicitat la rândul său anularea Deciziei nr. 1106/12.12.2006 emisa de către pârâtul 
Guvernul României - Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri care au aparŃinut cultelor 
religioase din România. La termenul din 18 mai 2007, Curtea a admis în principiu cererea de 
intervenŃie în conformitate cu art. 52 C. pr. civ., găsind-o introdusă în termen, de o persoană care 
justifică un interes şi având legătură cu acŃiunea principală. 

În motivarea cererii de intervenŃie s-a arătat că în însuşi textul punctului 4 din Decizia 
1106/2006 se precizează că "la data soluŃionării cererii de retrocedare, imobilul se afla în domeniul 
public al municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca 
şi are destinaŃia de instituŃie de învăŃământ, respectiv sediul Grupului Şcolar F.". 

FaŃă de acest considerent reŃinut în motivare, intervenientul apreciază că decizia contestată 
este vădit nelegală prin simpla enunŃare a principiului constituŃional conform căruia proprietatea 
publică este garantată şi ocrotită prin lege şi aparŃine statului sau unităŃilor administrativ-teritoriale - 
art. 136 alin (2) din ConstituŃia României. Mai mult, bunurile proprietate publica sunt inalienabile. 
În condiŃiile legii organice, ele pot fi date în administrarea regiilor autonome ori instituŃiilor publice 
sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosinŃă gratuită instituŃiilor de 
utilitate publică, reglementări care sunt reŃinute şi în textul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică, care consacră inalienabilitatea şi insesizabilitatea bunurilor aparŃinând domeniului public. 

Intervenienta consideră că emiterea deciziei constituie un exemplu elocvent al 
superficialităŃii Comisiei care, în baza unor scripte insuficiente, neconcludente pentru justa 
soluŃionare a cererii de restituire, încalcă dreptul de proprietate al Consiliului local Cluj-Napoca. 

Mai arată intervenienta că faŃă de împrejurarea că se produce o gravă diminuare a 
patrimoniului, Comisia putea şi trebuia să opteze şi pentru alte variante, situaŃie care demonstrează, 
o dată în plus abuzul săvârşit. 

De asemenea, imobilul în litigiu situat administrativ în Cluj-Napoca, str. Cimpeni nr. 1, 
înscris iniŃial în C.F. nr. 22634, nr. serial A+1, nr. top. 9069/2 şi transcris în baza planurilor de 
împărŃire şi unificare a terenurilor în CF nr. 31822 Cluj, a trecut în proprietatea Statului Roman, în 



folosinŃa Ministerului ÎnvăŃământului Public, în baza Decretului nr. 176/1948. Prin urmare, aşa cum 
s-a reŃinut şi în decizia atacata la punctul 3, Statul Roman a dobândit dreptul de proprietate asupra 
imobilului din litigiu cu titlu. 

Acest imobil este ocupat de o instituŃie de învăŃământ, respectiv de Grupul Şcolar Forestier 
şi a fost preluat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 520/17.07.2002, privind aprobarea OUG nr. 184/2001 pentru modificarea şi completarea 
Legii ÎnvăŃământului nr. 84/1995. Potrivit art. 41 din acest act normativ "terenurile şi clădirile în 
care îşi desfăşoară activitatea unităŃile de învăŃământ preuniversitar de stat - grădiniŃe, şcoli 
generale, primare şi gimnaziale, licee, seminarii teologice, grupuri şcolare, şcoli de arte şi meserii şi 
şcoli postliceale - fac parte din domeniul public al comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv al 
sectoarelor municipiului Bucureşti, şi sunt în administrarea consiliilor locale ale comunelor, 
oraşelor şi municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în a căror raza teritorială 
îşi desfăşoară activitatea, prin delegare către consiliile de administraŃie ale unităŃilor de 
învăŃământ..." Grupul Şcolar Forestier este singura instituŃie de învăŃământ din Municipiul Cluj-
Napoca şi printre puŃinele din Ńară, care va pregăti elevi în specialitatea "protecŃia mediului".  

Intervenienta consideră că suprafaŃa de teren retrocedată trebuie în mod categoric specificată 
în actul de retrocedare, fiind inadmisibilă dispoziŃia din actul de retrocedare prin care terenul 
disponibil aferent imobilului retrocedat va fi evidenŃiat în schiŃa cadastrală care va fi întocmită de 
părŃi. 

Prin întâmpinarea depusă pârâta Comisia Specială de Retrocedare, a arătat că la data de 13 
ianuarie 2003, prin cererea înregistrată pe rolul său sub nr. 139, a fost depusă solicitarea de 
restituire, în temeiul actelor normative amintite, a Eparhiei Reformate din Ardeal având ca obiect 
restituirea imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, strada Câmpeni nr. 1, judeŃul Cluj, înscris în 
cartea funciară nr.6150 a localităŃii Cluj-Napoca, nr. top.9069, transcris în cartea funciară nr.22634 
a localităŃii Cluj-Napoca, nr. top. 9069/1 şi în cartea funciară nr. 31822 a localităŃii Cluj-Napoca, nr. 
top. 9069/2. 

Mai arată că analizând înscrisurile depuse de către solicitantă s-a reŃinut de către Comisia 
specială de retrocedare că cererea de retrocedare se încadrează în prevederile O.U.G. nr. 94/2000, 
republicată, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 209/2005, aprobată, cu modificări şi 
completări, prin Legea nr. 263/2006 şi, în consecinŃă, s-a dispus, prin decizia ce formează obiectul 
prezentului litigiu retrocedarea în favoarea Eparhiei Reformate din Ardeal, judeŃul Cluj, a 
imobilului în discuŃie, instituindu-se în sarcina titularului deciziei (beneficiarul retrocedării) 
obligaŃia de a menŃine afectaŃiunea specială a imobilului pe o perioadă de 5 ani. 

În opinia pârâtei, la adoptarea Deciziei cu nr. 1106/12.12.2006, Comisia specială, făcând 
aplicarea prevederilor art. 1 alin. (9), teza finală, din O.U.G. nr. 94/2000, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi pe celor ale pct. 13 din Normele metodologice 
corespunzătoare acestui articol, a avut în vedere următoarele: copia legalizată a cărŃii funciare nr. 
6150 a localităŃii Cluj-Napoca, judeŃul Cluj, nr. top. 9069; copia legalizată a cărŃii funciare nr. 
22634 a localităŃii Cluj-Napoca, judeŃul Cluj, nr. top. 9069/2; - copia legalizată a cărŃii funciare nr. 
31822 a localităŃii Cluj-Napoca, judeŃul Cluj, nr. top. 9069/2; - raportul de expertiză tehnică 
imobiliară; - adresa nr. 42896/452/30.06.2004 emisă de către Consiliul local al municipiului Cluj-
Napoca - DirecŃia Fondului Imobiliar de Stat, Serviciul EvidenŃă Imobile, Carte Funciară, privind 
situaŃia juridică şi locativă actuală a imobilului solicitat. 

În ceea ce priveşte susŃinerile reclamantei referitoare la faptul că imobilul în cauză face parte 
din domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca şi are destinaŃia de instituŃie de învăŃământ, pârâta 
arată că actele normative care reglementează retrocedarea unor bunuri imobile care au aparŃinut 
cultelor religioase din România vizează restituirea bunurilor obiect al acestor acte normative şi care 
constituie proprietate publică, proprietatea acelor entităŃi de stat, de drept public, neconŃinând, în 
privinŃa restituirii, nici o distincŃie privind apartenenŃa bunului obiect al solicitării la una sau alta 
dintre entităŃile amintite. Mai mult decât atât, actele normative care reglementează retrocedarea 



unor bunuri imobile care au aparŃinut cultelor religioase din România, nu conŃin, în privinŃa 
restituirii, nici o distincŃie privind apartenenŃa bunului obiect al solicitării, la domeniul public sau 
privat al statului sau al unităŃilor administrativ-teritoriale, iar unde legea nu distinge nici interpretul 
nu trebuie să distingă. 

Prin urmare, pârâta apreciază că prevederile OrdonanŃei de urgenŃă nr. 94/2000, republicată, 
modificată şi completată prin O.U.G. nr. 209/2005 aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 263/2006, au caracter special în raport cu alte acte normative anterioare şi, în măsura în care 
acestea din urmă conŃin alte măsuri, prevederile actului normativ amintit se aplică cu prioritate în 
raport cu respectivele măsuri, având un caracter special, derogatoriu. 

Pârâta consideră deci că potrivit regulilor de interpretare specialia generalibus derogant şi 
generalia specialibus non derogant, prevederile OrdonanŃei de urgenŃă nr.94/2000, republicată, 
modificată şi completată prin O.U.G. nr. 209/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 263/2006 se aplică cu prioritate faŃă de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia. 

Mai arată pârâta că la emiterea Deciziei nr. 1106/12.12.2006, Comisia specială de 
retrocedare a avut în vedere destinaŃia de utilitate publică a imobilului retrocedat, motiv pentru care 
s-a dispus menŃinerea afectaŃiunii speciale a acestuia pe o perioadă 4-5 ani. 

Consideră pârâta că un argument în sprijinul faptului că încadrarea în domeniu public a 
bunului solicitat nu constituia un impediment la retrocedare îl reprezintă art. 1 alin. 7 din OrdonanŃa 
de urgenŃă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, modificată şi completată prin OrdonanŃa de 
UrgenŃă nr. 209/2005, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 263/2006. Astfel, 
conform acestei prevederi legale, "în situaŃia în care imobilul retrocedat prin decizia Comisiei 
speciale de retrocedare se află în domeniul public al statului sau al unei unităŃi administrativ-
teritoriale, acesta urmează a fi scos din domeniul public, potrivit dispoziŃiilor Legii nr.213/1998 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, 
în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a deciziei Comisiei speciale de retrocedare". 

Referitor la susŃinerile reclamantei potrivit cărora s-au făcut numeroase investiŃii pentru 
asigurarea unui climat corespunzător desfăşurării activităŃii didactice, pârâta arată că potrivit art. 1 
alin. 3, teza a III-a, din O.U.G. nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
nu se includ în categoria adăugiri la construcŃia iniŃială, lucrările de reparaŃii curente, capitale, 
consolidări, modificări ale compartimentării iniŃiale, îmbunătăŃiri funcŃionale şi altele asemenea; 
totodată, aceste investiŃii ar reprezenta cheltuieli de întreŃinere destinate a asigura buna desfăşurare 
a activităŃilor din imobilul respectiv şi de natură a conserva starea imobilului. 

Eparhia Reformată din Ardeal, prin cererea de intervenŃie în interes propriu, a solicitat 
menŃinerea Deciziei nr. 1106/12.12.2006 dată de Comisia Specială de Retrocedare ca fiind 
temeinică şi legală. La termenul din 18 mai 2007, Curtea a admis în principiu cererea de intervenŃie 
în conformitate cu art. 52 C. pr. civ., apreciind că este introdusă în termen, de o persoană care 
justifică un interes şi că are legătură cu acŃiunea principală. 

În motivare, intervenienta a arătat că din cărŃile funciare ar reieşi în mod indubitabil că 
Eparhia Reformată din Ardeal este fostul proprietar al acestui imobil naŃionalizat de către Statul 
Român în baza Decretului nr. 176/1948. Întrucât la construcŃie nu au existat adăugiri care să 
depăşească 50% din aria desfăşurată actuală, fapt care să justifice neretrocedarea în natură, decizia 
de retrocedare în natură cu obligaŃia menŃinerii afectaŃiunii de interes public de învăŃământ pe o 
perioadă de 5 ani este pe deplin întemeiată şi legală. 

Intervenienta mai arată că în conformitate cu prevederile art. 1 alin. 3 din OUG 94/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, nu se includ în categoria adăugirilor lucrările de reparaŃii 
curente, capitale, consolidări, modificări ale compartimentării iniŃiale, îmbunătăŃiri funcŃionale şi 
altele asemenea. Dacă fostul deŃinător a efectuat asemenea investiŃii, sunt aplicabile prevederile art. 
5 alin. 4. conform căruia: "Litigiile legate de eventualele îmbunătăŃiri aduse imobilelor care se 
retrocedează în condiŃiile prezentei ordonanŃe de urgenŃă de către foştii deŃinători, precum şi cele 



legate de aplicarea alin. (3) vor fi soluŃionate în condiŃiile legii." În nici un caz acestea nu pot 
constitui motiv de anulare a deciziei de retrocedare în natura, aşa cum nici celalalt motiv invocat de 
reclamantă Grupul F. Cluj-Napoca în cererea introductivă - cum că acest grup şcolar este singurul în 
Cluj-Napoca care pregăteşte peste 450 de elevi în domeniul prelucrării lemnului, silvicultură, 
protecŃia mediului şi a prelucrării ceramice - nu poate constitui motiv de anulare a deciziei de 
retrocedare în natură. Dimpotrivă, conform legislaŃiei în vigoare, imobilele afectate unor activităŃi 
de interes public din învăŃământ sau sănătate, finanŃate sau cofinanŃate de la bugetul de stat sau de la 
bugetele locale se retrocedează în natura, noul proprietar având obligaŃia de a menŃine afectaŃiunea 
pe o perioadă de până la 5 ani de la data emiterii deciziei. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea reŃine următoarele: 
Ca o precizare prealabilă, având în vedere că în cauză s-a formulat cerere de intervenŃie în 

favoarea reclamantului, precum şi cerere de intervenŃie în interes propriu, tinzând înspre respingerea 
acŃiunii, şi că, potrivit art. 53 C. pr. civ., intervenientul are, de la momentul intervenŃiei, aceleaşi 
drepturi şi obligaŃii cu oricare altă parte, argumentele prezentate de fiecare litisconsorŃiu (reclamant 
plus intervenient în favoarea sa, respectiv pârâtă plus intervenient în interes propriu) urmează, din 
raŃiuni de uşurinŃă a exprimării şi facilitare a demersului logic, să fie adresate şi analizate unitar, 
fără a se specifica de fiecare dată cui îi aparŃine în concret o anume susŃinere. 

AcŃiunea este întemeiată şi urmează a fi admisă, pentru considerentele care se vor arăta în 
continuare. 

1. În fapt, Curtea reŃine că Prin Decizia nr. 1106/12.12.2006 emisă de Comisia specială de 
retrocedare a unor bunuri imobile care au aparŃinut cultelor religioase din România, s-a retrocedat 
imobilul, compus din construcŃie împreună cu terenul aferent, situat în Cluj-Napoca, înscris în CF 
nr. 31822 Cluj-Napoca, nr. top. 9069/2, Eparhiei Reformate din Ardeal, judeŃul Cluj, imobil aflat în 
domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, cu destinaŃia de instituŃie de învăŃământ, respectiv 
Grupul Şcolar F. 

Totodată, s-a instituit în sarcina beneficiarului deciziei obligaŃia de a menŃine afectaŃiunea 
specială a imobilului pe o perioadă de 5 ani, în schimbul chiriei legale de achitat de către utilizatorul 
actual al imobilului. 

S-a precizat că terenul disponibil aferent imobilului retrocedat se va evidenŃia în schiŃa 
cadastrală întocmită de către beneficiarul deciziei şi utilizatorul actual. 

În decizie se menŃionează că s-a adoptat în temeiul art. 1 alineatele 1, 10 şi 11, precum şi art. 
3 alin. 6 din O.U.G. nr. 94/2000, republicată, modificată şi completată prin OUG nr. 209/2005, 
avându-se în vedere următoarele acte: 

- copia legalizată a cărŃii funciare nr. 6150 a localităŃii Cluj-Napoca, judeŃul Cluj, nr. top. 
9069;  

- copia legalizată a cărŃii funciare nr. 22634 a localităŃii Cluj-Napoca, judeŃul Cluj, nr. top. 
9069/2;  

- copia legalizată a cărŃii funciare nr. 31822 a localităŃii Cluj-Napoca, judeŃul Cluj, nr. top. 
9069/2; 

- raportul de expertiză tehnică imobiliară întocmit de către dr. Ing. B.G.; 
- adresa nr. 42896/452/30.06.2004 emisă de către Consiliul local al municipiului Cluj-

Napoca - DirecŃia Fondului Imobiliar de Stat, Serviciul EvidenŃă Imobile, Carte Funciară, privind 
situaŃia juridică şi locativă actuală a imobilului solicitat. 

Se mai precizează că în conformitate cu copia cărŃii funciare nr. 6150 a localităŃii Cluj-
Napoca, judeŃul Cluj, nr. top. 9069, imobilul era la momentul deposedării abuzive proprietatea 
Eparhiei Reformate din Ardeal şi că a fost preluat abuziv prin Decretul nr. 176/1948. 

2. Această decizie este atât nelegală, procedural şi material, cât şi nesusŃinută de suport 
probator. 

3. Din punct de vedere formal, Decizia Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri 
imobile care au aparŃinut cultelor religioase din România nr. 1106/12.12.2006 este nemotivată. 



Prin RezoluŃia Comitetului de Miniştri ai Consiliului Europei nr. (77)31 cu privire la 
protecŃia individului în relaŃia cu actele autorităŃilor administrative, s-a recomandat statelor membre 
să se ghideze în dreptul şi practica lor administrativă de anumite principii enunŃate în rezoluŃie, în 
scopul protecŃiei persoanelor, fizice sau juridice, în procedurile administrative.  

În implementarea acestor principii, cerinŃele unei administraŃii bune şi eficiente, precum şi 
interesele terŃilor şi interesele marelui public trebuie să fie în mod adecvat luate în considerare, 
pentru a asigura cel mai ridicat grad posibil de echitate. 

Principiul IV din RezoluŃie impune ca atunci când actul administrativ este de o aşa natură 
încât afectează în mod negativ, drepturile, libertăŃile sau interesele persoana vizată trebuie să fie 
informată cu privire la motivele care stau la baza actului.  

La rândul său, art. 3 alin. 6 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 94 din 29 iunie 2000 
privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparŃinut cultelor religioase din România, prevede 
obligaŃia Comisiei speciale de retrocedare de a analiza documentaŃia prezentată de solicitanŃi pentru 
fiecare imobil şi de a dispune, prin decizie motivată, retrocedarea imobilelor solicitate de cultele 
religioase, respingerea cererii de retrocedare, dacă se apreciază ca aceasta nu este întemeiată, sau va 
propune acordarea măsurilor reparatorii în echivalent, în condiŃiile stabilite prin legea specială.  

Potrivit art. 721 C. pr. civ., dispoziŃiile Codului de procedură civilă alcătuiesc procedura de 
drept comun în materie civilă şi comercială; ele se aplică şi în materiile prevăzute de alte legi în 
măsura în care acestea nu cuprind dispoziŃii potrivnice. 

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 nu cuprinde astfel de dispoziŃii potrivnice 
în privinŃa motivării actului administrativ, ci dimpotrivă, prin art. 28 alin. 1, trimite de asemenea, 
pentru completare, la Codul de procedură civilă.  

Aşadar, în privinŃa conŃinutului motivării, art. 261 C. pr. civ. impune ca hotărârea să 
cuprindă, inter alia, obiectul cererii şi susŃinerile în prescurtare ale părŃilor cu arătarea dovezilor; 
motivele de fapt şi de drept care au format convingerea instanŃei, precum şi cele pentru care s-au 
înlăturat cererile părŃilor; cel puŃin aceste elemente trebuie aplicate mutatis mutandis şi în cazul 
motivării actului administrativ. 

Procesul de deliberare al administraŃiei nu poate fi considerat efectiv decât dacă temeiurile 
care se găsesc la baza solicitării sunt într-adevăr  examinate de organul administrativ. Curtea 
consideră că în speŃă, având în vedere faptul că în discuŃie sunt drepturi ocrotite de ConvenŃie şi că 
standardul intern de motivare nu diferă de cel al CEDO, se pot prelua servatis servandis cerinŃele pe 
care Curtea Europeană a Drepturilor Omului le-a stabilit pentru motivarea hotărârilor judecătoreşti. 
De altfel, prin punctul III al Recomandării Rec(2004) 5 a Comitetului de Miniştri a Consiliului 
Europei către statele membre cu privire la verificarea compatibilităŃii proiectelor de legi, legilor în 
vigoare şi practicii administrative cu standardele prevăzute în ConvenŃia Europeană a Drepturilor 
Omului se cere statelor membre să asigure adaptarea, cât de rapid posibil, a legilor şi practicii 
administrative în scopul prevenirii încălcării ConvenŃiei. Prin urmare, atât după dreptul intern, cât şi 
potrivit angajamentelor internaŃionale asumate de România obligaŃia de motivare a administraŃiei nu 
diferă esenŃial sub aspectul conŃinutului de cea a autorităŃii judecătoreşti, cel puŃin nu atunci când 
este vorba despre un drept ocrotit de ConvenŃie. 

Din această perspectivă, Curtea Europeană consideră că, fără a impune un răspuns detaliat la 
fiecare argument al reclamantului, această obligaŃie presupune, totuşi, ca partea vătămată  să se 
poată aştepta la un răspuns  specific şi explicit faŃă de elementele decisive pentru rezultatul 
procedurii  în cauză (cauza Ruiz Torija şi Hiro Balani împotriva Spaniei, 1994, cauza Dulaurans 
împotriva FranŃei, 2000, şi cauza Liakopoulou împotriva Greciei, 2006). În cazul unui element cu 
incidenŃa decisivă, este necesar elaborarea unui răspuns  special şi explicit.  

Decizia atacată se limitează la enumerarea unor acte şi a unor texte legale, şi prezintă direct 
concluzia la care a ajuns, că imobilul era la momentul deposedării abuzive proprietatea Eparhiei 
Reformate din Ardeal şi că a fost preluat abuziv prin Decretul nr. 176/1948, fără să analizeze în nici 
un mod mijloacele de probă şi susŃinerile petentei. 



Astfel, o decizie motivată efectiv şi nu doar formal ar fi presupus ca organul administrativ, 
Comisia specială de retrocedare, să adreseze cel puŃin următoarele chestiuni, prevăzute a fi analizate 
de OUG nr. 94/2000: care este situaŃia actuală a imobilului, sub aspectul întinderii şi configuraŃiei, 
faŃă de momentul preluării; dacă există adăugiri aduse construcŃiilor iar în caz afirmativ, dacă 
acestea depăşesc 50% din aria desfăşurată actuală; care este suprafaŃa de teren efectivă actuală a 
parcelei în discuŃie şi cât este evidenŃiată în CF; care este procentul de ocupare a terenului de către 
construcŃii şi care era acesta la momentul preluării, dacă există construcŃii noi pe teren (art. 1 alin. 4 
din O.U.G. nr. 94/2000); cum a ajuns imobilul din CF nr. 6150 a localităŃii Cluj-Napoca, judeŃul 
Cluj, nr. top. 9069 în CF nr. 31822 a localităŃii Cluj-Napoca, judeŃul Cluj, nr. top. 9069/2; dacă 
odată cu imobilele retrocedate în natură se restituie şi bunurile mobile aferente, dacă acestea au fost 
preluate împreună cu imobilul respectiv şi dacă acestea mai există la data depunerii cererii de 
retrocedare; de ce trebuie dispusă retrocedarea în natură şi nu măsuri reparatorii prin echivalent. 

Aşa cum arată intervenienta accesorie, care critică decizia pentru superficialitate, nici măcar 
suprafaŃa de teren retrocedată nu este specificată în actul de retrocedare. 

Prin urmare, Curtea reŃine că organul administrativ emitent era legal obligat să îşi motiveze 
decizia şi, în speŃă, nu şi-a îndeplinit această obligaŃie. În dreptul administrativ nulităŃile sunt în 
principiu absolute, în cazul de faŃă aceasta este şi expresă. 

4. Prin art. 3 alin. 6 din OUG nr. 94/2000, se prevede obligaŃia Comisiei speciale de 
retrocedare de a analiza documentaŃia prezentată de solicitanŃi pentru fiecare imobil. În lipsa 
motivării, nu se poate stabili dacă Comisia a efectuat o astfel de analiză a cererii şi doar a omis să o 
prezinte în scris, sau nu a efectuat-o deloc. Oricum, cel puŃin sub un aspect esenŃial nu a fost 
efectuată analiza solicitării: care este situaŃia actuală a imobilului, sub aspectul întinderii şi 
configuraŃiei, faŃă de momentul preluării; dacă există adăugiri aduse construcŃiilor, iar în caz 
afirmativ, dacă acestea depăşesc 50% din aria desfăşurată actuală (expertiza extrajudiciară depusă la 
comisie de solicitant nu adresează chestiunea; oricum, relevanŃa acesteia este nesemnificativă având 
în vedere că a fost comandată şi plătită de una din părŃi, iar partea adversă nu a avut nici un mijloc 
de control al obiectivităŃii; de asemenea, expertiza se limitează la o simplă cercetare documentară, 
fără a verifica faptic şi concret situaŃia fizică a parcelei şi construcŃiei aferente). În cazul în care 
există astfel de adăugiri şi ele depăşesc 50% din aria desfăşurată actuală, imobilul se consideră nou 
şi nu se retrocedează, aşa cum prevede expres art. 1 din OUG nr. 94/2000. Lipsind acest element 
hotărâtor, lipseşte analiza temeiniciei pretenŃiilor solicitantului. Mai mult chiar, documentaŃia nu 
prevede nimic sub acest aspect, iar Comisia a omis în mod superficial şi inexplicabil să lămurească 
aspectul. 

5. Principiul I din RezoluŃia Consiliului Europei nr. (77)31  consacră dreptul de a fi ascultat: 
în cazul unui act administrativ de o aşa natură încât este posibil să afecteze în mod negativ 
drepturile, libertăŃile sau interesele, persoana vizată poate să prezinte fapte şi argumente şi, în 
cazurile potrivite, să facă solicitări în probaŃiune care să fie luate în considerare de către autorităŃile 
administrative. 

În cazuri adecvate persoana vizată este informată, în timp util şi într-o manieră adecvată 
cazului, cu privire la aceste drepturi.  

Curtea apreciază că speŃa de faŃă reprezintă un caz adecvat în accepŃiunea rezoluŃiei, 
informarea persoanei împotriva căreia decizia urmează să fie pronunŃată trebuind să se realizeze din 
oficiu. La aprecierea oportunităŃii ascultării persoanelor afectate de actul administrativ trebuie luate 
în considerare dreptul afectat, cel de proprietate, dimensiunea cantitativă a acestui drept, destinaŃia 
actuală a obiectului dreptului de proprietate. 

Dreptul de proprietate este protejat prin art. 1 alin. 1 al ConvenŃiei Europene a Drepturilor 
Omului şi garantat de ConstituŃia României. 

Pe de altă parte, în repetate rânduri (exempli gratia, López Ostra împotriva Spaniei, 
hotărârea din 9 decembrie 1994, Hatton şi alŃii împotriva Regatului Unit, hotărârea din 2 octombrie 
2001, Taşkin şi alŃii împotriva Turciei, hotărârea din 10 noiembrie 2004), Curtea Europeană a 



Drepturilor Omului a subliniat că dreptului persoanelor la viaŃă privată şi de familie, consacrat de 
art. 8 din ConvenŃie, îi corespunde obligaŃia corelativă a statului de a lua toate măsurile pentru 
asigurarea unui mediu sănătos, care să nu dăuneze exerciŃiului acestui drept.  

Printre aceste măsuri trebuie neîndoios să se numere şi formarea de specialişti în protecŃia 
mediului, iar Grupul Şcolar Forestier este singura instituŃie de învăŃământ din Municipiul Cluj-
Napoca şi printre puŃinele din Ńară, care urmează să pregătească elevi în specialitatea "protecŃia 
mediului". Mai mult chiar, din adresa Inspectoratului Şcolar JudeŃean Cluj nr. 3356/20.04.2007 
rezultă că s-a aprobat schimbarea denumirii unităŃii de învăŃământ din Grupul Şcolar Forestier în 
Grupul Şcolar de ProtecŃia Mediului, urmând a fi îndeplinite toate formalităŃile rămase în acest sens. 

De asemenea, Grupul Şcolar Forestier a dobândit statutul de „şcoală europeană” pentru 
perioada 2007-2010 (f. 69), având în vedere dimensiunea europeană a educaŃiei oferite. 

Comisia specială în mod evident a cunoscut destinaŃia de utilitate publică a imobilului 
retrocedat, arătând expres în întâmpinare că a avut-o în vedere la luarea deciziei, însă a încălcat 
dreptul reclamantului de a fi informat şi ascultat. 

Curtea remarcă cu surprindere că organul administrativ a omis să asculte partea al cărei 
drept actual de proprietate l-a înlăturat, ceea ce sugerează, o dată în plus, caracterul unilateral al 
demersului Comisiei. 

6. Cu toate că temeiuri suficiente de anulare a deciziei atacate au fost prezentate deja şi că o 
analiză a chestiunilor de drept incidente nu este, în prezenŃa încălcărilor procedurale grave 
prezentate şi a stării de fapt precar, evaziv şi fără suport probator reŃinute de Comisie, necesară, 
câteva remarci se impun. 

Este adevărat, aşa cum susŃine pârâta, că O.U.G. nr. 94/2000 nu împiedică retrocedarea 
bunurilor aflate în proprietatea publică a municipiilor, ba chiar o permite expres, prin art. 1 alin. 7 
care arată că "în situaŃia în care imobilul retrocedat prin decizia Comisiei speciale de retrocedare se 
află în domeniul public al statului sau al unei unităŃi administrativ-teritoriale, acesta urmează a fi 
scos din domeniul public, potrivit dispoziŃiilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la 
data rămânerii definitive a deciziei Comisiei speciale de retrocedare". 

Nu este mai puŃin real că această dispoziŃie este flagrant neconstituŃională, contravenind cel 
puŃin art. 136 alin. 2 din ConstituŃia României - proprietatea publică este garantată şi ocrotită prin 
lege şi aparŃine statului sau unităŃilor administrativ-teritoriale. 

UnităŃile administrativ-teritoriale au personalitate juridică proprie şi patrimoniu propriu, 
fiind pe deplin asimilate, din acest punct de vedere, oricărei persoane fizice sau juridice, iar statul 
nu poate plasa proprietatea acestora, publică sau privată, în dezavantaj faŃă de oricare alte persoane. 
De altfel, pentru o chestiune absolut analogă, pentru un act normativ cu aceeaşi carenŃă, Curtea de 
Apel Cluj, într-un complet de recurs, a sesizat recent Curtea ConstituŃională. 

Sesizarea nu este necesară în cauza de faŃă numai pentru motivul că anularea deciziei este 
posibilă şi fără discutarea acestei neconstituŃionalităŃi, existând numeroase alte temeiuri în acest 
sens, legate de procedură şi stare de fapt, prioritare în analiză. 

Subsecvent pe firul logic, chiar dacă, prin ipoteză, bunul s-ar scoate din domeniul public, 
potrivit dispoziŃiilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 
această operaŃiune ar avea ca efect trecerea sa în domeniul privat, însă tot al unităŃii administrativ-
teritoriale. Nu poate fi obligată autoritatea locală nici din acest domeniu să îşi cedeze bunul care îi 
aparŃine în proprietate privată, deoarece se opune art. 44 alin. 2 şi 3 din ConstituŃie, care prevăd că 
proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular, şi că nimeni, 
nici măcar o unitate administrativ-teritorială care este şi ea o persoană juridică, nu poate fi 
expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă 
despăgubire, care nu a fost realizată în acest caz. 

Sub alt aspect, printre domeniile în care se legiferează pe cale de lege organică, art. 73 alin. 
3 lit. m din ConstituŃie include regimul juridic general al proprietăŃii. Dacă legiuitorul simŃea nevoia 



să modifice Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, lege 
organică, trebuia să o fi făcut tot printr-un act normativ de nivel egal, aşa cum se desprinde din 
principiul rangului actelor normative şi din interpretarea per a contrario a art. 62 din Legea nr. 
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, nu printr-un act 
normativ echivalent unei legi ordinare (toate legile care au aprobat fie OUG nr. 94/2000, fie acte 
care au modificat-o, au fost legi ordinare). 

Prin urmare, fără a fi neapărată nevoie de a verifica compatibilitatea textelor incidente cu 
ConstituŃia, pe baza simplei analize a naturii juridice a actelor normative implicate, se poate reŃine 
inaplicabilitatea art. 1 alin. 7 din O.U.G. nr. 94/2000, aprobat prin lege ordinară, care nu poate să se 
imixtioneze în câmpul de aplicare al Legii nr. 213/1998. 

7. FaŃă de cele de mai sus, în baza art. 3 alin. 7 din O.U.G. nr. 94/2000 şi 18 alin. 1 din 
Legea nr. 554/2004, instanŃa urmează să admită acŃiunea şi cererea de intervenŃie în interesul 
reclamantului şi să anuleze decizia nr. 1106/12.12.2006 emisă de Comisia specială de retrocedare a 
unor bunuri imobile care au aparŃinut cultelor religioase din România. Corelativ, va respinge 
cererea de intervenŃie în interes propriu formulată de intervenienta Eparhia Reformată din Ardeal. 
(Judecător Sergiu-Leon Rus) 

 

Refuz nejustificat de aplicare a dispoziŃiilor Legii nr. 15/2003. ConsecinŃe 

Tergiversarea soluŃionării cererii reclamantului, întemeiată pe dispoziŃiile Legii nr. 
15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinŃe proprietate personală, 
echivalează cu un refuz nejustificat de soluŃionare a unei cereri adresate autorităŃii administrative 
şi justifică soluŃia de obligare a autorităŃii la rezolvarea cererii. 

Decizia  nr. 1202 din 7 iunie 2007 

Prin sentinŃa civilă nr. 629 din 9.03.2007 a Tribunalului Cluj s-a respins acŃiunea formulată 
de către reclamanta P.C.E., în contradictoriu cu pârâŃii Consiliul Local al Municipiului Cluj-
Napoca, Municipiul Cluj-Napoca şi Primarul Municipiului Cluj. 

Pentru a hotărî astfel, instanŃa de fond a constatat următoarele: 
Prin H.C.L. nr. 435/18.05.2004 a municipiului Cluj-Napoca s-a aprobat lista anexă pentru 

atribuirea de teren şi s-a aprobat constituirea unei comisii care să identifice în intravilanul 
municipiului Cluj-Napoca suprafeŃe de teren de 300 mp. teren, fiecare în vederea atribuirii 
persoanelor îndreptăŃite în condiŃiile Legii nr. 15/2003. 

La poziŃia 244 din tabelul anexă figurează reclamanta sub numele de S., actualmente fiind 
căsătorită sub numele de P. 

Prin contractul de atribuire nr. 1.211 din 24.05.2004 încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Cluj-Napoca şi reclamantă s-a stabilit atribuirea în folosinŃă gratuită a unui teren către 
reclamantă situat în municipiul Cluj-Napoca, ce urmează a i se preda acesteia în vederea construirii 
unei locuinŃe proprietate personală a beneficiarului. 

InstanŃa de fond a constatat că în art. 12 alin. 2 din contract s-a inserat o condiŃie suspensivă, 
în sensul că prevederile contractului cu privire la obligaŃiile părŃilor sunt de drept suspendate până 
la semnarea procesului-verbal de atribuire a terenului. 

A mai constatat instanŃa de fond că, terenurile din domeniul privat al municipiului Cluj-
Napoca nu au fost încă inventariate şi nici nu au fost aprobate criteriile de stabilire a ordinii de 
prioritate de către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, aşa cum stabilesc Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003, aprobate prin H.G. nr. 896/2003. 

A apreciat instanŃa de fond că între părŃi s-a încheiat în mod nelegal contractul de atribuire, 
în folosinŃă gratuită a unei suprafeŃe de teren, deoarece acel contract trebuia să se încheie numai 
după inventarierea terenurilor şi după stabilirea criteriului de selecŃie a celor care au formulat 



cerere, astfel încât reclamanta nu se poate prevala cu succes de obligaŃiile asumate prin contract de 
către pârâŃi. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta, solicitând modificarea sentinŃei 
atacate, cu consecinŃa admiterii cererii de chemare în judecată aşa cum a fost formulată. 

În motivarea recursului reclamanta arată că i s-a adus la cunoştinŃă de către Consiliul Local 
al Municipiului Cluj-Napoca că după apariŃia Legii nr. 15/2003 s-a efectuat o analiză a terenurilor 
care pot corespunde prevederilor urbanistice referitoare la realizarea unei locuinŃe, astfel încât 
motivul lipsei inventarului reŃinut de instanŃa de fond ca temei al respingerii cererii de chemare în 
judecată nu este fondat. 

A susŃinut reclamanta că data depunerii cererii a reprezentat criteriul stabilit pentru 
atribuirea terenurilor şi acesta a fost motivul pentru care s-a aprobat lista cu persoanele în aceea 
ordine. 

Prin H.C.L. nr. 435/2004 s-a aprobat atât lista anexă cât şi constituirea unei comisii care să 
identifice terenurile situate în intravilanul municipiului şi care pot fi atribuite persoanelor incluse în 
listă. 

În condiŃiile existenŃei unor condiŃii legale ce stabilesc termene pentru îndeplinirea 
atribuŃiilor prevăzute de lege în sarcina comisiei, reclamanta solicită a se  consta că aceasta nu şi-a 
îndeplinit atribuŃiile şi că termenul stipulat de lege a fost cu mult depăşit. 

A mai arătat reclamanta că a identificat o suprafaŃă de teren ce răspunde cerinŃelor legale 
înscrisă în C.F. 334, parcelă din care s-a atribuit unui veteran de război o suprafaŃă de 500 mp., 
rămânând o suprafaŃă liberă de 345 mp.  

Reclamanta nu a indicat temeiul juridic al recursului, însă în raport de motivele formulate, 
Curtea apreciază că se critică hotărârea instanŃei de fond sub aspectul dispoziŃiilor art. 304 pct. 9 
C.pr.civ. pentru motive de nelegalitate. 

PârâŃii s-au opus admiterii recursului arătând, în esenŃă, în întâmpinarea formulată 
următoarele: 

În condiŃiile art. 12 din contractul de atribuire, părŃile au legat producerea efectelor 
contractului de o condiŃie suspensivă, respectiv semnarea procesului-verbal de atribuire a terenului 
care afectează însăşi existenŃa obligaŃiei întrucât de îndeplinirea ei depinde naşterea raportului 
juridic obligaŃional, astfel încât reclamanta nu poate cere executarea obligaŃiei. 

În lipsa inventarierii terenurilor disponibili şi a stabilirii criteriilor ordinii de priorităŃi, este 
imposibilă adoptarea unei hotărâri a autorităŃii deliberative de atribuire a unei suprafeŃe de teren. 

Au arătat pârâŃii că date fiind numeroasele cereri depuse pentru o soluŃionare unitară a 
tuturor cererilor este necesară identificarea unui teren cu o suprafaŃă cât mai mare care să aibă toate 
utilităŃile. În prezent, au arătat pârâŃii, Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca nu deŃine în 
proprietate un astfel de teren, existând doar amplasamente cu suprafeŃe mari dar fără utilităŃile 
necesare şi nici nu există resursele financiare necesare. 

 Analizând recursul formulat din prisma motivelor invocate, Curtea l-a apreciat ca fiind 
fondat din următoarele considerente.  

 În baza art. 8 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 
locuinŃe proprietate personală au fost elaborate Normele Metodologice din 29 iulie 2003 pentru 
aplicarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinŃe 
proprietate personală, publicate în Monitorul oficial nr. 588 din 19 august 2003. 

 Acest act normativ  prevede etape şi termene pentru realizarea scopului final al legii, 
respectiv atribuirea de suprafeŃe de teren persoanelor nominalizate în titlul legii. 

 Astfel art. 1 al. 1 din Norme prevede un termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a 
Normelor , pentru constituirea comisiei având ca atribuŃii identificarea şi inventarierea terenurilor 
disponibile, 60 de zile de la constituire pentru identificarea efectivă a terenurilor disponibile (art. 1 
al. 3), 15 zile de la înregistrarea cererii  pentru analizarea dosarului solicitantului de către  consiliul 
local (art.4), prima şedinŃa ordinară a consiliului local consecutivă temporal analizării dosarului 



pentru aprobarea cererii şi atribuirea terenului sau, după caz, respingerea acesteia (art. 5 al. 1) sau 
15 zile pentru punerea în aplicare a hotărârii consiliului local de atribuire în folosinŃa gratuită a 
terenului pentru construirea unei locuinŃe se face de către primar, de la data aprobării de către 
consiliul local(art. 5 al. 2). 

Diversele etape menŃionate anterior ce trebuie parcurse obligatoriu  pentru obŃinerea 
scopului final, respectiv atribuirea efectivă a terenurilor, implică manifestarea de voinŃă unilaterală 
a autorităŃii administrative competente, respectiv a pârâŃilor. Acestea constau, în principal, în 
identificarea terenurilor disponibile şi stabilirea persoanelor îndreptăŃite să beneficieze de 
dispoziŃiile acestui act normativ urmată de etapa finală a atribuirii efective a terenurilor.  

În raport de data intrării în vigoare al legii , 22.07.2003, conf. art. 9 din lege şi data 
publicării Normelor metodologice în  Monitorul Oficial nr. 588 din 19 august 2003,   şi situaŃia 
actuală, Curtea constată o întârziere nejustificată din partea autorităŃii publice competente de 
soluŃionare a cererii reclamantei, întemeiată pe dispoziŃiile acestui act normativ. 

ÎndreptăŃirea reclamantei de a pretinde aplicarea legii este întemeiată pe existenŃa 
contractului de atribuire precum şi de includere a reclamantei în lista anexă la H.C.L. nr. 435/2004, 
privind aprobarea listelor anexă şi constituirea comisiei pentru identificarea unor suprafeŃe de teren 
în intravilanul municipiului Cluj-Napoca. 

În privinŃa contractului de atribuire, Curtea apreciază că apărările pârâŃilor referitoare la 
momentul naşterii obligaŃiei asumate sunt nefondate. 

Astfel, clauza contractuală în discuŃie prevede: „părŃile înŃeleg să declare faptul că 
prezentul contract conŃine o condiŃie suspensivă, în sensul că, prevederile contractului, cu referire 
la obligaŃiile părŃilor, sunt de drept suspendate până la semnarea procesului-verbal de atribuire a 
ternului”(art. 12 al . 1 din contract.) 

 Din modul de redactare a acestei clauze rezultă cu certitudine că executarea contractului 
depinde în exclusivitate de voinŃa doar a uneia dintre părŃile contractante, respectiv de voinŃa 
Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca.  

 Potrivit art. 1006 C.civ :” CondiŃia potestativa este aceea care face să depindă perfectarea 
convenŃiei de un eveniment, pe care şi una şi alta din părŃile contractante poate sa-l facă a se 
întâmpla, sau poate sa-l împiedice.”  

Clauza în discuŃie poate fi apreciată ca fiind sub condiŃie potestativă pură întrucât 
evenimentul viitor şi nesigur care afectează obligaŃia depinde exclusiv de voinŃa uneia dintre părŃi, 
respectiv a debitorului obligaŃiei, pârâŃii din prezenta cauză.  

Aşa cum s-a arătat anterior părŃile au condiŃionat producerea efectelor contractului de 
întocmirea procesului verbal de atribuire efectivă a terenului. Întocmirea acestui act, a procesului 
verbal, este însă ultima etapă a procedurii de atribuire a terenurilor aşa cum a fost reglementată în 
Normele metodologice ale Legii nr. 15/2003. Anterior acestui moment , cel al întocmirii procesului 
verbal, primarul şi consiliul local au alte activităŃi de îndeplinit în scopul aplicării acestui act 
normativ, prevăzute a fii îndeplinite în anumite termene, aşa cum s-a şi arătat anterior.   

PârâŃii invocă în apărare lipsa parcurgerii acelor etape şi practic prematuritatea introducerii 
cererii de chemare în judecată.  

Inventarierea terenurilor şi aprobarea criteriilor de atribuire persoanelor fizice solicitante 
depinde în exclusivitate, potrivit textului legal, de manifestarea de voinŃă a entităŃilor nominalizate 
în Norme, respectiv comisia pentru inventarierea terenurilor şi consiliul local pentru stabilirea 
criteriilor de atribuire.  

 Deşi au fost depăşite termenele legale pârâŃii invocă   propria lor pasivitate ca temei al 
justificării lipsei îndeplinirii obligaŃiilor asumate atât contractual cât şi impuse de actul normativ 
incident în speŃă, respectiv Legea nr. 15//2003 prin trimiterea la Normele metodologice . 

Invocarea condiŃiei pur potestative în apărare, respectiv neproducerea evenimentului şi 
anume neîntocmirea procesului verbal, nu justifică pasivitatea în executarea propriilor obligaŃii şi 
nici nu confirmă justeŃea atitudinii pârâŃilor. Dimpotrivă confirmă justeŃea sancŃiunii legale a 



nulităŃii absolute a acelei clauze, sancŃiune constatată acum de către Curte ca fiind aplicabilă în 
privinŃa acele clauze contractuale. Debitorii obligaŃiei, prin inserarea acelei condiŃii potestative pure 
în contract, au  impus reclamantei situaŃia de fapt a aplicării unei norme legale în funcŃie de propria 
lor voinŃă, ceea ce este inadmisibil. 

Reclamanta este titulara unui drept recunoscut deja de către pârâŃi, împrejurare reŃinută de 
către Curte din faptul menŃionării reclamantei în lista anexă la HCL nr. 435/18.05.2004 şi a 
încheierii contractului de atribuire, însă realizarea efectivă a acelui drept nu îi este permisă prin 
voinŃa unilaterală , nejustificată, a autorităŃii publice. 

Curtea apreciază că întârzierea realizării efective a dreptului recunoscut în favoarea 
reclamantei este nejustificată din următoarele considerente:    

Autoritate publică nu a făcut dovada unor eforturi concrete de viabilizare a acelor suprafeŃe 
de teren la care face referire în întâmpinare pentru ca instanŃa să poată constata că întârzierea 
executării obligaŃiilor şi deci întârzierea aplicării beneficiului unei legi este justificată, nu a făcut 
dovada că din motive neimputabile ei nu a reuşit adoptarea hotărârii de stabilire a criteriilor de 
prioritate şi nici nu a făcut dovada că a încercat disponibilizarea unor sume din bugetul local în 
scopul aplicării Legii nr. 15/2003, însă cheltuirea acelor sume în scopul Legii 15/2003 nu a fost 
posibilă din cauza unor cheltuieli urgente.   

Dimpotrivă, din actele dosarului rezultă pasivitatea autorităŃilor publice locale faŃă de 
dispoziŃiile legii, cu toate că au întărit obligaŃie de executare a acelor dispoziŃii şi prin intermediul 
unui raport contractual. 

Pasivitatea administraŃiei, singura în măsură să asigure aplicarea dispoziŃiilor legale de care 
beneficiază reclamanta, este de natură a crea acesteia din urmă un prejudiciu care poate fi îndreptat 
prin intermediul instanŃei de judecată. 

Curtea mai constată şi faptul că de dispoziŃiile Legii 15/2003 pot beneficia doar persoanele 
care îndeplinesc cerinŃele art. 2 al. 1 din actul normativ. Tergiversarea aplicării legii creează o 
situaŃie discriminatorie beneficiarilor acestui act normativ care fiind încredinŃaŃi că li s-a oferit o 
soluŃie de rezolvare a problemei lor locative îşi limitează voinŃa de a întreprinde alte demersuri 
pentru dobândirea în proprietate a unei locuinŃe, tocmai pentru a nu înlătura beneficiul legii.   

Sub acest aspect, demersul judiciar al reclamantei este fondat, astfel încât în temeiul art. 20 
alin. 3 din Legea nr. 554/2004 se va admite recursul formulat şi se va casa hotărârea atacată, 
urmând a se rejudeca în fond cauza şi a se admite cererea de chemare în judecată formulată de către 
reclamantă. 

În temeiul art. 1 din Legea nr. 554/2004, pârâtul Consiliul Local al Municipiului Cluj-
Napoca va fi obligat să adopte o hotărâre de atribuire a suprafeŃei de 300 mp. din terenul situat în 
Cluj-Napoca, str. Cloşca, nr. 13 înscris în C.F. nr. 334 Cluj-Napoca, cu nr. topo. 9.837/2/1, în 
favoarea reclamantei. 

Curtea a dispus pârâtului să-i atribuie efectiv o anumită suprafaŃă de teren reclamantei din 
următoarele considerente: 

PârâŃii au susŃinut că nu există suprafeŃe de teren încadrabile în dispoziŃiile Legii 15/2003 şi 
că suprafaŃa identificată nu a fost viabilizată în vederea atribuirii în mod unitar tuturor persoanelor 
îndreptăŃite.  

Rezultă fără dubiu că acel teren, cel de pe str. C. aparŃine domeniului privat al municipiului , 
fapt reŃinut de către Curte din  notarea în CF 334 Cluj a contractului de concesiune nr. 23851/1998 
(B 21) pentru nr. top. 9837/2/1.  

 Conf. HCL 503/2005 o parcelă de 500 mp a fost atribuită unei persoane fizice,  veteran de 
război decorat. În condiŃiile art. 13 lit. a) prima liniuŃă şi lit. b)  din Legea 44/1994 privind veteranii 
de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, veteranii de război 
decoraŃi pot beneficia şi de un loc de casă de 500 mp în municipiul, oraşul sau comuna în care 
domiciliază decoratul. 



 Rezultă deci că terenul atribuit beneficiarului HCL 503/2005 este pe o parcelă construibilă , 
aflată într-o zonă deja viabilizată sub aspectul utilităŃilor necesare unei construcŃii şi cu o suprafaŃă , 
conform celor înscrise în cartea funciară mai mare decât cea deja atribuită , astfel încât este posibilă 
atribuirea efectivă a acelui teren către reclamantă.  

 Potrivit art. 2 al. 2 din Lege consiliile locale pot stabili criterii suplimentare fata de cele 
prevăzute la alin. (1), în vederea atribuirii terenurilor disponibile. Textul legal instituie o normă de 
recomandare şi nu una cu caracter imperativ ( “pot stabili” ).  Până la această dată autoritatea 
competentă nu şi-a manifestat voinŃa de a stabili şi alte criterii decât cele deja stabilite prin lege, şi 
în baza cărora să poată stabili ulterior o listă de priorităŃi în acordarea terenurilor.  

 Reclamanta figurează în lista anexă la HCL 435/2004 la poziŃia 244 şi are calitatea de parte 
contractantă în contractul de atribuire, ale căror efecte, din prisma art. 12 al. 2 din contract au fost 
deja analizate de către Curte. Se constată aşadar că reclamanta are îndreptăŃirea , legală şi 
contractuală, să pretindă atribuirea unei anumite suprafeŃe de teren. (Judecător Delia Marusciac ) 

 

Termenele pentru exercitarea acŃiunii în contencios administrativ 

Exercitarea acŃiunii în contencios se face în termenele prevăzute de art. 11 din Legea nr. 
554/2004, termene care încep să curgă după distincŃiile reglementate în mod expres. 

Necontestarea datei la care a fost comunicat actul administrativ sau nesoluŃionarea în 
termen a plângerii prealabile nu pot constituii motive temeinice pentru repunerea în termenul de 6 
luni, respectiv 1 an, pentru exercitarea acŃiunii în contencios administrativ. 

Decizia nr. 151 din 24 ianuarie 2007  

Prin sentinŃa civilă nr. 1757/27 oct.2006 Tribunalul Cluj  a respins excepŃia lipsei plângerii 
prealabile şi a admis excepŃia tardivităŃii înregistrării acŃiunii formulate de reclamanta S.M. 
împotriva pârâŃilor Consiliul Local al comunei Mociu şi Primarul comunei Mociu privind anularea 
HCL nr.2/2005, HCL nr.17/2005 şi a dispoziŃiei nr.177/2005, astfel că a respins acŃiunea. 

În motivarea sentinŃei s-a reŃinut că prin HCL nr.2/10.01.2005 s-a aprobat reducerea a trei 
posturi privind personalul contractual din cadrul Primăriei Mociu şi începerea demersurilor pentru 
obŃinerea avizului AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici pentru reducerea unui număr de 4 
posturi de funcŃionari publici. Cele 4 posturi priveau cel de referent contabil, referent stare civilă, 
referent statistician şi referent casier. 

AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici şi-a dat avizul favorabil prin actul 
nr.797385/20.04.2005, solicitând respectarea prevederilor Legii nr.188/1999 

Prin HCL nr.17/25.04.2005 s-a modificat organigrama prin reducerea postului de referent 
stare civilă, ocupat de reclamantă şi a postului de contabil începând cu 1.05.2005. Drept consecinŃă, 
primarul a emis dispoziŃia nr.177/5.05.2005 prin care reclamanta a fost eliberată din funcŃie 
începând cu 7.06.2005. 

ReŃinând că în cauză sunt incidente dispoziŃiile art.11 din Legea nr. 554/2004 şi că 
extinderea de acŃiunea faŃă de Consiliul Local s-a realizat la 12.06.2006, tribunalul a motivat că 
cererea formulată pentru anularea celor două hotărâri de consiliu local este tardivă. 

Aceeaşi excepŃie a fost reŃinută şi în ceea ce priveşte dispoziŃia emisă de primar întrucât s-a 
motivat că reclamanta cunoştea încă din 2 iunie 2005 de existenŃa acestei decizii, dată  la care a 
formulat plângere prealabilă. 

Deoarece reclamanta a formulat plângere prealabilă privind anularea hotărârilor, excepŃia 
privind lipsa plângerii prealabile a fost respinsă. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta S.M.. 
A solicitat admiterea recursului şi modificarea hotărârii în sensul admiterii acŃiunii,  anularea 

dispoziŃiei dată de primar, reintegrarea în funcŃia avută cu obligarea angajatorului la plata 



despăgubirilor egale cu  valoarea salariilor indexate, majorate sau reactualizate, obligarea la plata 
celorlalte drepturi şi la cheltuieli de judecată. 

În motivarea recursului se susŃine că hotărârea este nelegală şi netemeinică întrucât s-au 
respectat dispoziŃiile Legii nr.554/2004, recurenta înregistrând  în termenul legal plângerea 
prealabilă la Consiliul Local Mociu şi la Prefectura Cluj cu nr.1131/16.05.2005 şi respectiv 
25798/2.06.2005. Răspunsul de la instituŃia Prefectului a fost comunicat la 30.08.2005, astfel că 
acŃiunea a fost înregistrată spre finalul termenului legal, întrucât i s-a promis de către primar şi de 
către o parte dintre consilieri că va fi reangajată. 

Datorită răspunsului nefavorabil, contestaŃia la instanŃa competentă s-a înregistrat, în opinia 
recurentei, în termenul legal. 

AcŃiunea a fost extinsă faŃă de Consiliul Local numai la data de 12.06.2006 întrucât 
hotărârile nu i-au fost comunicate. 

Intimatul Consiliul Local Mociu, prin reprezentant la termenul stabilit pentru soluŃionarea 
recursului, a solicitat respingerea acestuia. 

Intimatul Primarul comunei Mociu nu s-a prezentat în instanŃă şi nu a depus întâmpinare. 
Curtea analizând recursul declarat reŃine că acesta este nefondat. 
Reclamanta a sesizat tribunalul la 26 ian.2006 cu o acŃiune în contencios administrativ având 

ca obiect anularea DispoziŃiei nr.177/5.05.2005 prin care Primarul comunei Mociu a dispus 
eliberarea reclamantei din funcŃia publică deŃinută în cadrul Consiliului Local. 

La instanŃa de fond nu s-a indicat o dată certă la care această dispoziŃie a fost comunicată 
reclamantei. 

Se reŃine însă în motivarea hotărârii că cel puŃin la data de 2 iunie 2005 reclamanta avea 
cunoştinŃă de dispoziŃia atacată, concluzie bazată pe conŃinutul plângerii prealabile formulată la 
2.06.2005 şi adresa prefectului. 

Reclamanta nu a susŃinut niciodată, nici chiar prin motivele de recurs că dispoziŃia 
nr.177/5.05.2005 nu i-ar fi fost comunicată sau că i-ar fi fost comunicată la o dată ulterioară celei 
reŃinute de instanŃa de fond. 

Cu privire la aceeaşi dispoziŃie, reclamanta formulează plângere prealabilă şi la Consiliul 
Local al comunei Mociu la data de 16.05.2005. 

Chiar dacă nici una din cele două autorităŃi nu sunt emitente ale actului contestat, iar o 
plângere prealabilă adresată direct primarului nu există, instanŃa de fond a acceptat că totuşi s-a 
realizat procedura prealabilă prevăzută de  art.7 alin.1 din Legea nr.554/2004. 

Într-o astfel de accepŃiune, termenul de 6 luni pentru promovarea acŃiunii în contencios 
administrativ prevăzut de art.11 alin.1 începe să curgă de la expirarea termenului de 30 de zile, 
conform art.11 lit.b, respectiv cel mai târziu fie de la 2.07.2005, în raport cu plângerea adresată 
prefectului, fie de la 16.06.2005 faŃă de plângerea adresată Consiliului Local. 

AcŃiunea reclamantei apare tardivă prin raportare la ceva mai  avantajoasă dată, respectiv 
2.07.2005, întrucât termenul de 6 luni a expirat la 2.01.2006 şi acŃiunea a fost promovată la 
26.01.2006. 

Prin urmare, chiar acceptând că reclamanta a formulat plângere prealabilă cu privire la  
dispoziŃia nr.177/5.05.2005 înregistrarea acŃiunii în contencios administrativ s-a făcut cu depăşirea 
acestui termen. 

SusŃinerile recurentei că instituŃia Prefectului i-a răspuns la plângerea prealabilă numai la 
30.08.2005 şi că, pentru motive temeinice, acŃiunea în contencios administrativ  poate fi înregistrată 
şi peste termenul de 6 luni de la emiterea actului nu este de natură să ducă la casarea hotărârii având 
în vedere cele reŃinute anterior în raport cu starea de fapt şi dispoziŃiile legale incidente şi în absenŃa 
dovezii existenŃei unor motive temeinice; în sensul art.11 alin.2 din lege. 

Referitor la HCL nr.2/10.01.2005 şi H.C.L. nr.17/25.04.2005, Curtea reŃine că reclamanta a 
formulat plângere prealabilă solicitând revocarea lor la data de 11.02.2005 şi respectiv 16.05.2005. 



Termenul de 30 de zile reglementat de art.2 alin.1 lit.g, în raport de trimiterea făcută de art.7 alin.4 
din Legea  nr.554/2004 a expirat la 11.03.2005 şi respectiv la 16.07.2005. 

AcŃiunea în contencios administrativ trebuia înregistrată în termen de 6 luni, conform art.11 
alin.1, ceea ce înseamnă termenul limită de 11.09.2005 şi respectiv 16.01.2006. 

Consiliul Local a fost chemat în judecată prin înscrisul depus în instanŃă la termenul din 
12.05.2006, iar precizarea de acŃiune având ca obiect anularea H.C.L. nr.2/10 ian.2005 şi H.C.L. 
nr.17/25.04.2005 a fost înregistrată la 12.06.2006. 

În considerarea acestor date calendaristice şi a  dispoziŃiilor art.11 alin.1 din Legea nr. 
554/2004 rezultă că acŃiunea în contencios administrativ privind cele două hotărâri de consiliu local 
a fost tardiv înregistrată. 

Şi cu privire la aceste două acte administrative rămân valabile reŃinerile făcute anterior de 
curte în sensul că aşteptarea de către recurentă a răspunsului la plângerea prealabilă adresată 
prefectului nu constituie motiv întemeiat, în sensul Legii nr.554/2004 pentru depăşirea termenului 
de 6 luni. 

Determinarea în timp a momentului până la care trebuie formulată acŃiunea în contencios 
administrativ este în mod expres reglementată. Apoi, la data de 12.05.2006 reclamanta era decăzută 
din dreptul de a formula acŃiune pentru anularea celor două hotărâri întrucât expirase deja termenul 
maxim de 1 an prevăzut de art.11 alin.2, considerat de la data la care reclamanta a luat la cunoştinŃă 
de existenŃa acestora şi data de 12.06.2006 când a precizat acŃiunea. 

Pentru toate considerentele prezentate anterior, recursul apare ca nefondat, astfel că urmează 
a fi respins în baza art.20 din Legea nr. 554/2004 raportat la art.312 alin.1 C.pr.civ. (Judecător 
Eleonora  GheŃa) 

 

Contencios administrativ. PrescripŃia dreptului la acŃiune 

Termenul de introducere al acŃiunii în contencios administrativ prin care se solicită 
anularea unui act administrativ individual sau recunoaşterea dreptului pretins şi repararea 
pagubei este de 6 luni de la data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau, după caz, data 
comunicării refuzului, considerat nejustificat, iar nerespectarea acestor termene face ca dreptul la 
acŃiune al părŃii să se prescrie. 

 Decizia nr.  80 din 15 ianuarie 2007 

Prin sentinŃa civilă nr. 1583 pronunŃată la data de 6 octombrie 2006 a Tribunalului Cluj s-a 
admis excepŃia prescripŃiei introducerii acŃiunii în contencios administrativ şi pe cale de consecinŃă 
s-a respins acŃiunea formulată de reclamanta O.M. împotriva pârâtului Inspectoratul Şcolar JudeŃean 
Cluj. 

Pentru a dispune astfel, instanŃa a reŃinut că acŃiunea promovată de reclamantă este prescrisă 
întrucât a depăşit termenul prevăzut de art.11 alin.1 din Legea nr.554/2004, termen care curge de la 
data de 17 septembrie 2005 când aceasta a primit răspunsul nemulŃumitor, primul refuz al pârâtei de 
titularizare a solicitantului constituind data de la care reclamanta trebuia să introducă o acŃiune 
pentru recunoaşterea dreptului.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs în termenul legal reclamanta O.M. solicitând în 
principal, casarea hotărârii atacate, trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului Cluj, iar în 
subsidiar, solicită repunerea în termenul prevăzut de art. 11 alin 1 din Legea nr. 554/2001. 

În motivarea recursului, recurenta arată, în esenŃă, că după primirea răspunsului din 17 
septembrie 2005 pe care instanŃa de judecată de fond l-a considerat refuz în sensul legii 
contenciosului, a solicitat o audienŃă la d-na inspector general al Inspectoratului Şcolar JudeŃean 
Cluj, Titiana Zlătior – în interiorul termenului de 30 de zile în care ar fi putut ataca răspunsul în 
instanŃă - şi a obŃinut promisiunea rezolvării favorabile a cererii, îndrumând-o să depună un 



memoriu adresat ministrului învăŃământului. Se susŃine, de asemenea, că în urma memoriului 
formulat recurenta a primit un răspuns nefavorabil, însă, a continuat audienŃele la pârâtă sperând că 
situaŃia îi va fi rezolvată, aflând doar în 21 aprilie 2006, odată cu raportul întocmit de organele de 
specialitate ale pârâtei că cererea sa a fost respinsă, acesta fiind momentul de la care s-a născut 
dreptul său la acŃiune. 

Analizând recursul declarat de recurenta O.M. prin prisma motivelor de recurs şi a 
dispoziŃiilor art.304 şi 3041C.pr.civ., Curtea l-a apreciat ca fiind nefondat pentru următoarele 
considerente: 

La data de 20 mai 2005, reclamanta O.M. a depus la pârâtul Inspectoratul Şcolar JudeŃean o 
cerere pentru ocuparea unui post, prin concurs, înregistrată cu nr. 316/2005, pentru postul cu codul 
3591 de la Şcoala Generală nr. 2 din Gherla. După cum rezultă din lista posturilor vacante, 
publicată în Calendarul mişcării personalului didactic, postul de învăŃător de la Şcoala nr. 2 Gherla 
era pentru alternativa step by step, împrejurare comunicată unităŃii de învăŃământ prin adresa nr. 
7117/11 mai 2005.  

Deşi reclamanta nu avea un atestat step by step, Comisia a admis cererea acesteia pentru 
înscrierea la concursul de titularizare. Urmare a admiterii cererii, la data de 31 mai 2005 reclamanta 
a susŃinut o probă practică în urma căreia a fost declarată admisă şi s-a întocmit un raport către 
pârâtul Inspectoratul Şcolar JudeŃean Cluj. 

Ulterior, la data de 18 iulie 2005, reclamanta a susŃinut examenul scris şi a obŃinut nota 8.00. 
La şedinŃa publică de titularizare, în 28 iulie 2005, reclamanta a aflat că postul pentru care a dat 
examen nu există. 

Prin memoriul depus ulterior la pârâtul Inspectoratul Şcolar JudeŃean, reclamanta a solicitat 
titularizarea pe postul de învăŃător, în învăŃământul tradiŃional. 

La această petiŃie reclamanta a primit răspunsul înregistrat sub nr. 8806 din data de 17 
septembrie 2005, pârâtul Inspectoratul Şcolar JudeŃean comunicându-i că solicitarea de a fi 
titularizată pe un post de învăŃător nu este posibilă întrucât la data organizării concursului, postul nu 
era vacant. 

Potrivit art. 11 alin. 1 lit.a din Legea nr. 554/2001, termenul de introducere a acŃiunii în 
contencios administrativ prin care se solicită anularea unui act administrativ individual sau 
recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei este de 6 luni de la data primirii răspunsului la 
plângerea prealabilă sau, după caz, data comunicării refuzului, considerat nejustificat, de 
soluŃionare a cererii. 

În speŃă, după cum în mod corect a reŃinut instanŃa de fond, termenul de sesizare a instanŃei 
cu o acŃiune în contencios administrativ pentru recunoaşterea dreptului pretins curge din momentul 
primirii răspunsului respectiv a refuzului considerat nejustificat de către reclamantă respectiv din 
data de 17 septembrie 2005. Întrucât reclamanta a sesizat instanŃa cu acŃiunea în contencios 
administrativ la data de 12 iunie 2006, excepŃia prescripŃiei introducerii acŃiunii a fost admisă în 
mod corect, iar acŃiunea a fost respinsă pe acest considerent. 

            Nu se poate susŃine cu temei că prin această soluŃie Curtea înlătură liberul acces al 
reclamantei la justiŃie, făcând astfel imposibilă cenzurarea pe fond a unui act administrativ care 
pretinde că îi vatămă drepturile. 

Curtea reŃine că dreptul consacrat de art.21 din ConstituŃia României şi cel prevăzut de art.6 
paragr.1 din ConvenŃia Europeană pentru apărarea drepturilor omului nu este absolut însă trebuie să 
fie efectiv deoarece ConvenŃia apără drepturi concrete şi efective nu drepturi teoretice şi iluzorii.  

Cu toate acestea, jurisprudenŃa constantă a CEDO recunoaşte că una dintre limitările 
dreptului de acces la o instanŃă vizează reglementarea condiŃiilor procedurale ale acŃiunii în justiŃie 
prin stabilirea unor termene de efectuare a diferitelor acte de procedură, termene de prescripŃie, de 
decădere, etc. (cauza Golder c. Marea Britanie, cauza Stubbings c. Marea Britanie). Între aceste 
restricŃii se regăsesc şi dispoziŃiile art.11 din Legea nr.554/2004 referitoare la termenele de 
exercitare a acŃiunii în contencios administrativ.  



Prin urmare, reclamanta putea să prevadă în mod rezonabil că dacă nu acŃionează în 
termenul de un an de la data la care a luat cunoştinŃă de actul pretins vătămător acŃiunea acesteia va 
fi respinsă ca tardiv introdusă întrucât termenul legal a fost depăşit. 

Pentru toate aceste considerente, Curtea va aprecia recursul declarat de recurenta O.M. ca 
fiind nefondat iar în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ. îl va respinge. (Judecător Mihaela SărăcuŃ) 

 
 
 
 

AcŃiune în anularea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. 
Tardivitate 

În privinŃa acŃiunilor în contencios administrativ care vizează anularea unui certificat de 
atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor emis sub imperiul Legii nr. 29/1990, 
abrogată în prezent de noua Lege a contenciosului administrativ nr. 554/2004, intrată în vigoare la 
06.01.2005, termenul legal în care se pot exercita acestea se determină faŃă de terŃi în raport de 
momentul înscrierii dreptului de proprietate în Cartea Funciară, care fiind o formă de publicitate 
este opozabilă şi acestora. 

SentinŃa civilă nr. 268 din 10 mai 2007 

Prin cererea înregistrată sub nr. 3.951/33/ din 25.07.2006 reclamanŃii LV., M. T. şi N.L. au 
formulat acŃiune în contencios administrativ în contradictoriu cu pârâŃii Ministerul Industriilor şi 
Resurselor şi S.C. „F. SA. Cluj-Napoca solicitând anularea parŃială pentru suprafaŃa de 2.900 mp. 
certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 1.148 emis la data de 13.06.1994 în 
favoarea pârâtei S.C. „F. S.A. prin care s-a atribuit în proprietatea acesteia suprafaŃa de teren de 
641.537,18 mp. şi obligarea pârâŃilor la plata cheltuielilor de judecată. 

Motivându-şi acŃiunea, reclamanŃii au arătat că prin certificatul de atestare a dreptului de 
proprietate a cărui anulare parŃială o cer, s-a atribuit în proprietatea pârâtei S.C. „F. S.A. Cluj-
Napoca, societate comercială cu capital de stat, înfiinŃată prin H.G. nr. 1.296/13.12.1990, suprafaŃa 
de 641.537,18 mp., iar reclamanŃii au promovat o acŃiune civilă înregistrată sub nr. 9.460/2004 la 
Judecătoria Cluj-Napoca pentru obligarea Comisiei Locale de Aplicare a Legii nr. 18/1991 Apahida 
la emiterea titlului de proprietate, în calitate de descendenŃi ai defunctului Naş Aurel, însă în urma 
efectuării unei expertize tehnice s-a constatat existenŃa înscrierii în C.F. a 1.294 Apahida a dreptului 
de proprietate pentru o porŃiune din terenul ce li se cuvine, aşa încât au fost nevoiŃi să promoveze 
prezenta acŃiune. 

În sprijinul acŃiunii au fost depuse la dosar, în copie, reclamaŃia administrativă, fila de C.F., 
nr. 1.294 Apahida, acŃiunea civilă şi precizarea ei promovată la Judecătoria Cluj-Napoca potrivit 
Legii nr. 18/1991, certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO3 nr. 
1.148 emis la 13.06.1994. 

La rândul său, primul pârât a cărui denumire nou este Ministerul Economiei şi ComerŃului a 
formulat întâmpinare, invocând excepŃia tardivităŃii introducerii acŃiunii cât şi a plângerii 
prealabile,a inadmisibilităŃii acesteia, iar pe fondul cauzei a considerat acŃiunea ca neîntemeiată 
deoarece terenul a fost dobândit prin efectul Legii nr. 15/1990 (art. 20 alin. 2) şi nu prin actul 
administrativ a cărui anulare se solicită. 

Totodată, a fost transmisă instanŃei documentaŃia care a stat la baza emiterii certificatului de 
atestare a dreptului de proprietate mai sus arătat. 

FaŃă de dispoziŃiile art. 137 alin. 1 C.pr.civ. care arată că „instanŃa se va pronunŃa mai întâi 
asupra excepŃiilor de procedură şi asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, 



cercetarea în fond a pricinii", Curtea va proceda la examinarea excepŃiei de tardivitate a acŃiunii 
formulate de reclamanŃi. 

Actele şi lucrările dosarului atestă, fără putinŃă de tăgadă, că actul administrativ atacat a fost 
emis la data de 13.06.1994 sub imperiul Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, abrogată în 
prezent de noua Lege a contenciosului administrativ nr. 554/2004 intrată în vigoare la 6.01.2005. 

Potrivit art. 5 din Legea nr. 29/1990, actul administrativ putea fi atacat în termen de 30 de 
zile de la comunicare la organul competent. Se observă că reclamanŃii, faŃă de certificatul de 
atestare a dreptului de proprietate, au calitatea de terŃi, neexistând obligaŃia pentru organul emitent 
să comunice actul administrativ faŃă de aceştia. 

În aceste împrejurări practica judiciară a statuat, pentru siguranŃa şi stabilitatea raporturilor 
juridice, inclusiv a celor de drept administrativ, că faŃă de terŃi actul se consideră comunicat când 
devine opozabil „erga omnes", respectiv din momentul înscrierii în cartea funciară care fiind o 
formă de publicitate este opozabilă terŃilor din acest moment. 

Ori, în cazul de faŃă, întabularea dreptului de proprietate de către pârâta S.C. „F. S.A. Cluj-
Napoca pe baza certificatului de atestare a dreptului de proprietate atacat s-a făcut la data de 
26.09.1996, pe când acŃiunea pentru anularea parŃială a acestuia a fost înregistrată abia la data de 
25.07.2006, cu mult peste termenul legal. 

Chiar dacă s-ar avea în vedere şi dispoziŃiile art. 11 alin. 1 şi 2 din noua Lege a 
contenciosului administrativ, sub imperiul căreia a fost introdusă acŃiunea, aceasta este, de 
asemenea, tardivă. 

Potrivit acestui text de lege, pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ 
unilateral, cererea poate fi introdusă şi peste termenul de 6 luni de la data primirii răspunsului la 
plângerea prealabilă sau data expirării termenului legal de soluŃionare a cererii, dar nu mai târziu de 
un an de la data emiterii actului. 

Aşa cum s-a arătat, emiterea certificatului de atestare a dreptului de proprietate s-a fă ut la 
data de 13.06.1994 şi chiar dacă termenul de un an ar începe să fie socotit de la data intrării în 
vigoare a noii legi a contenciosului administrativ, el tot este depăşit. 

De altfel, pe parcursul soluŃionării cauzei, reclamanŃii au invocat excepŃia de 
neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor art. 11 alin. 1 lit. b din Legea nr. 554/2004, însă Curtea 
ConstituŃională prin decizia nr. 171 din 27.02.2007 a considerat că aceste dispoziŃii nu încalcă 
principiile vizând egalitatea cetăŃenilor în faŃa legii precum şi accesul liber la justiŃie. 

S-a considerat că stabilirea unor condiŃionări pentru introducerea unor acŃiuni în justiŃie nu 
constituie o încălcare a dreptului la liberul acces la justiŃie şi la un proces echitabil, deoarece 
legiuitorul poate institui în considerarea unor situaŃii deosebite reguli speciale de procedură, ca şi 
modalităŃile de exercitare a drepturilor procedurale, principiul liberului acces la justiŃie presupunând 
posibilitatea neîngrădită a celor interesaŃi de a utiliza aceste proceduri în formele şi modalităŃile 
instituite de lege. 

JurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului a reŃinut că instituirea unor termene 
pentru efectuarea diferitelor acte de procedură, termenele de prescripŃie şi cele de decădere sau 
sancŃiunile pentru nerespectarea acestora, nu sunt de natură a încălca art. 6 paragraful 1 din 
ConvenŃia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a LibertăŃilor Fundamentale, acestea fiind 
restricŃii admise, atâta timp cât nu aduc atingere dreptului de acces la un tribunal în substanŃa sa, în 
acest domeniu statele dispunând de o anumită marjă de apreciere, (Cauza Sttubings şi alŃii 
împotriva Regatului Unit, 1996). 

Aşa fiind, faŃă de argumentele de fapt şi de drept mai sus expuse, admiŃându-se excepŃia 
invocată, va fi respinsă ca tardiv introdusă acŃiunea reclamanŃilor pentru anularea certificatului de 
atestare a dreptului de proprietate arătat, devenind de prisos examinarea celorlalte susŃineri. 

Notă: dispoziŃiile art. 11 alin. 1 şi 2 vizând termenul de introducere a acŃiunii au fost 
modificate şi completate prin pct. 16 al art. l din Legea nr. 262/19.07.2007 publicată în Monitorul 
Oficial nr. 510/30.07.2007, astfel că la data publicării alin. 2 are următorul conŃinut: „pentru motive 



temeinice, în cazul actului administrativ individual, cererea poate fi introdusă şi peste termenul 
prevăzut  de alin. 1, dar nu mai târziu de un an de la data comunicării actului, data luării la 
cunoştinŃă, data introducerii cererii sau data încheierii procesului-verbal de conciliere, după caz. 
(judecător Gheorghe CotuŃiu) 

 

Suspendarea actului administrativ. CondiŃii. 

Admisibilitatea cererii de suspendare a efectelor actului administrativ, întemeiată pe 
dispoziŃiile  art. 14 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 este condiŃionată de îndeplinirea cerinŃelor 
prevăzute în textul legal incident. 

Decizia nr. 785 din 5 aprilie 2007 

Prin încheierea civilă nr. 23 din 27 februarie 2007 a Tribunalului BistriŃa-Năsăud  s-a admis 
cererea de suspendare a executării actului administrativ-formulată de reclamanta SC M. SRL 
BistriŃa în contradictoriu cu pârâta Primăria Municipiului BistriŃa-prin primar, şi în consecinŃă s-a 
dispus suspendarea executării actului administrativ nr. 4353/18 ianuarie 2007 privind dispoziŃia de 
retragere de pe traseul nr. 3, a microbuzelor puse la dispoziŃia asociaŃiei M.T.-BistriŃa, până la 
soluŃionarea fondului cauzei şi totodată s-a respins cererea de intervenŃie formulată de SC T.B.I. 
SRL şi SC H.-B.P. SRL în interesul pârâtei, aceasta în ce priveşte suspendarea actului administrativ. 

Pentru a hotărî astfel, instanŃa a reŃinut următoarele: 
Reclamanta prin acŃiunea introductivă a solicitat suspendarea executării actului administrativ  

nr. 4353/18 ianuarie 2007 arătând motivele pentru care se consideră nedreptăŃită prin acest act 
administrativ ulterior solicitând anularea acestuia. 

Întemeindu-şi acŃiunea pe dispoziŃiile art. 14 din Legea nr. 554/2004 reclamanta a invocat 
împrejurarea că a formulat plângere prealabilă înregistrată sub nr. 8836/31 ianuarie 2007 ca o 
condiŃie a exercitării acŃiunii de suspendare a executării actului, invocând şi producerea unei pagube 
iminente a cărei prevenire se încearcă a se evita. 

Actul administrativ atacat a fost analizat în consecinŃă de către instanŃă care a apreciat, chiar 
dacă este o simplă adresă că are valenŃele unui act administrativ care produce efecte.  

S-a mai reŃinut că legea contenciosului administrativ, în art. 2 alin 2 asimilează actele 
administrative unilaterale, respectiv tăcerea administrativă şi refuzul nejustificat de a rezolva o 
cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim, ca fiind acte administrative unilaterale. FaŃă 
de plângerile prealabile formulate de către reclamantă prin actele invocate şi precizate s-a apreciat 
că sunt îndeplinite condiŃiile art.14 din Legea nr.554/2004. 

Împotriva acestei încheieri au declarat recurs, în termenul legal intervenientele SC T.B.I. 
SRL BISTRIłA şi SC H.-B.P. SRL BISTRIłA  şi pârâta Primăria Municipiului BistriŃa solicitând 
admiterea acestuia, modificarea încheierii  atacate în sensul respingerii cererii de suspendare a 
executării actului administrativ atacat formulată de reclamanta-intimată, în baza art. 304 pct. 7 şi 
pct.9 Cod procedură civilă, în cauză fiind incidente şi dispoziŃiile art. 3041 Cod procedură civilă. 

În dezvoltarea motivelor de recurs intervenientele arată că instanŃa de fond a legat 
soluŃionarea cererii de suspendare a executării actului atacat de îndeplinirea procedurii prealabile 
prevăzută de art. 7 din Legea nr. 554/2004, şi astfel nu a fundamentat pe fond motivele care au stat 
la  baza luării acestei soluŃii, necercetând aspectele legate de îndeplinirea cumulativă a celor două 
condiŃii - caz bine justificat şi prevenirea unei pagube iminente-cerute imperativ de prevederile art. 
14 din Legea nr. 554/2004 pentru a se putea dispune suspendarea executării actului administrativ 
atacat. 

Prima instanŃă a supus analizei solicitarea reclamantei-intimate fără a înlătura însă apărările 
prin care s-a demonstrat că respectivele persoane au încetat activitatea anterior emiterii actului 



administrativ atacat, iar pe de altă parte paguba iminentă trebuia să se producă în patrimoniul 
intimatei şi nu să afecteze alte persoane fizice. 

Sub aspectul pagubei iminente în recurs se arată că pierderile financiare, datorită perturbării 
desfăşurării normale a activităŃii de transport prin suprapunerea pe acest traseu, se vor produce în 
privinŃa recurenŃilor cu toate că recurenŃii sunt cei care funcŃionează în baza autorizaŃiilor de 
execuŃie şi a celorlalte cerinŃe, în conformitate cu dispoziŃiile legale incidente şi despre care au făcut 
vorbire atât în cererea de intervenŃie cât şi în concluziile depuse. 

Pârâta-recurentă Primăria Municipiului BistriŃa solicită admiterea recursului, modificarea în 
totalitate a încheierii atacate, în sensul respingerii ca neîntemeiată şi nelegală a cererii de 
suspendare a executării adresei nr. 4353/18 ianuarie 2007 emisă de Primăria Municipiului BistriŃa. 

În dezvoltarea motivelor de recurs pârâta-recurentă învederează instanŃei faptul că hotărârea 
atacată este lipsită de temei legal şi a fost pronunŃată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii, 
respectiv a dispoziŃiilor art. 14 alin 1 din Legea nr. 554/2004, potrivit cărora pentru soluŃionarea 
favorabilă a unei cereri de suspendare, trebuie îndeplinite cumulativ două condiŃii: cazul să fie bine 
justificat şi paguba să fie iminentă. 

Motivele invocate de reclamantă nu sunt de natură să satisfacă cerinŃele legale în ceea ce 
priveşte admisibilitatea cererii de suspendare a executării adresei emise, reclamanta neinvocând nici 
un argument prin care să arate cazul bine justificat, iar în ceea ce priveşte iminenŃa a invocat 
disponibilizarea personalului societăŃii, lipsa veniturilor şi imposibilitatea restituirii creditului 
angajat. 

Disponibilizarea personalului la care societatea ar fi obligată este un argument adus de 
reclamantă, înlăturat însă de probele aflate la dosarul cauzei.  

Reclamanta-intimată SC M. SRL a depus la data de 4 aprilie 2007 prin serviciul registratură, 
întâmpinare prin care solicită respingerea recursurilor declarate în cauză, ca nefondate în baza 
dispoziŃiilor art. 312 alin 1 Cod procedură civilă.(fila20-22). 

Analizând recursurile prin prisma motivelor invocate, a dispoziŃiilor legale incidente, Curtea 
reŃine următoarele: 

Reclamanta SC M. SRL BistriŃa a prestat servicii de transport public local pe traseul nr.3 din 
municipiul BistriŃa, iar prin actul administrativ atacat – adresa nr.4353/18.01.2007 emisă de pârâta 
Primăria mun. BistriŃa, ca urmare a sesizării nr.100/19.12.2006 depusă de AsociaŃia M.-T. BistriŃa şi 
avându-se în vedere şi înştiinŃarea nr.86/7.12.2006 privind încetarea colaborării asociaŃiei cu 
societatea reclamantă, s-a dispus de către emitentul actului administrativ retragerea de pe traseu a 
microbuzelor puse de SC M. SRL la dispoziŃia AsociaŃiei M.-T. BistriŃa. 

Reclamanta a solicitat instanŃei de contencios administrativ suspendarea executării actului 
până la soluŃionarea pe fond a acŃiunii prin care s-a solicitat, în urma precizării acŃiunii, anularea 
acestuia. 

În drept, cererea s-a întemeiat pe dispoziŃiile art.14 alin.1 din Legea nr.554/2004, potrivit 
cărora: „În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, odată cu sesizarea, în 
condiŃiile art.7, a autorităŃii publice care a emis actul, persoana vătămată poate să ceară instanŃei 
competente să dispună suspendarea executării actului administrativ până la pronunŃarea instanŃei 
de fond.” 

Analizând sentinŃa atacată, prin prisma motivelor invocate în acŃiune, a probelor 
administrate şi raportat la dispoziŃiile legale incidente, Curtea reŃine că soluŃia pronunŃată de prima 
instanŃă este netemeinică şi nu se fundamentează juridic, motiv de admitere a recursului, potrivit 
art.312 alin.1, raportat la art.304 pct.9 Cod procedură civilă şi art.20 alin.3 din Legea nr.554/2004. 

Rejudecând litigiul în fond, urmare a casării, potrivit art.20 alin.3 teza I din Legea 
nr.554/2004 se va reŃine că, în speŃă, reclamanta nu a dovedit îndeplinirea cumulativă a condiŃiilor 
impuse de art.14 alin.1 din Legea contenciosului administrativ, respectiv existenŃa cazului bine 
justificat şi iminenŃa pagubei, a faptului că aceasta este pe cale să se producă în patrimoniul celui 



care se consideră vătămat prin actul administrativ, precum şi faptul că demersul său judiciar 
urmăreşte prevenirea acesteia. 

Mai precis, motivele pe care reclamanta le-a învederat în cererea sa de suspendare a 
executării actului administrativ şi care ar fi putut determina o asemenea soluŃie au fost combătute 
atât de emitenta actului, cât şi de membrii asociaŃiei cu care reclamanta colabora în scopuri 
comerciale, în privinŃa valabilităŃii autorizaŃiei de prestarea serviciilor de natura celor care fac 
obiectul litigiului, astfel încât, aparenŃa temeiniciei  acestor apărări este în favoarea celor care le-au 
formulat şi înlătură demersului reclamantei caracterul de „ caz bine justificat”. 

În consecinŃă, reŃinând că în speŃă nu se întrunesc cumulativ condiŃiile cerute de art.14 alin.1 
din Legea nr.554/2004, se va respinge cererea de suspendare a executării actului administrativ – 
adresa nr.4353/18.01.2007 emisă de Primăria mun. BistriŃa. 

Potrivit art.274 Cod procedură civilă, intimata-reclamantă SC M. SRL BistriŃa va fi obligată 
să-i plătească recurentei-pârâte Primăria Mun.BistriŃa suma de 2,15 lei, iar recurenŃilor - 
intervenienŃi în solidar, în baza art.277 Cod procedură civilă, suma de 4,3 lei cu titlu de cheltuieli de 
judecată în recurs, ocazionate cu plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.(judecător 
Lucia Brehar)  

 
 

Suspendarea executării actului administrativ în conformitate cu art. 15 din Legea nr. 554/2004. 
CondiŃii. Ordin al Ministrului EducaŃiei şi Cercetării privind eliberarea reclamantei din funcŃia 

de director al unui colegiu naŃional  

În cazul suspendării, noŃiunea de prejudiciu desemnează orice încălcare a unui drept care 
are o valoare patrimonială. Prejudiciul viitor este cel care nu s-a realizat încă, însă realizarea sa e 
sigură, chiar dacă întinderea sa nu poate fi cunoscută cu exactitate. Prejudiciul viitor trebuie să 
fie, totodată, şi „previzibil cu evidenŃă”, adică cert, în terminologia consacrată în materia 
răspunderii civile, sigur ca şi producere, chiar dacă nu se poate aprecia exact cuantumul întinderii 
sale.  

În speŃă, prejudiciul material încercat de reclamantă a fost considerat ca fiind reprezentat 
de sporurile salariale pe care reclamanta le primea pentru funcŃia de conducere deŃinută. De 
asemenea, executarea unui act administrativ anulat în primă instanŃă pentru motivul anulării 
irevocabile a actelor care au stat la baza emiterii sale ar fi o încălcare flagrantă a prezumŃiei de 
nevinovăŃie şi a preeminenŃei judiciarului asupra administraŃiei. 

SentinŃa civilă nr. 292 din 18 mai 2007 

Prin acŃiunea înregistrată sub nr. de mai sus, reclamanta O.S. a chemat în judecată Ministerul 
EducaŃiei şi Cercetării solicitând admiterea acŃiunii şi anularea Ordinului Ministrului EducaŃiei şi 
Cercetării nr. 5635/08.12.2005 privind eliberarea reclamantei din funcŃia de director al Colegiului 
NaŃional Pedagogic "G.L." Cluj-Napoca. 

Reclamanta a mai solicitat ca în baza dispoziŃiilor art. 15 din Legea nr. 554/2004, printr-o 
încheiere separată să se dispună suspendarea executării Ordinului Ministrului EducaŃiei şi Cercetării 
nr. 5635/08.12.2005 până la soluŃionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei. 

În motivarea acŃiunii, reclamanta a arătat că prin Ordinul Ministrului EducaŃiei şi Cercetării 
nr. 4463/2003, a fost numită în funcŃia de director al Colegiului NaŃional Pedagogic "G.L." Cluj-
Napoca. În cursul lunii septembrie 2005, la sediul Colegiului NaŃional Pedagogic "G.L." Cluj-
Napoca s-a prezentat o echipă de inspectori din cadrul Inspectoratului Şcolar judeŃean Cluj care au 
procedat la evaluarea activităŃii manageriale a reclamantei în anul şcolar 2004 – 2005, activitate 
care a avut două etape: 



- autoevaluarea reclamantei prin punctarea îndeplinirii în perioada de referinŃă a criteriilor 
pentru evaluarea activităŃii manageriale a directorilor/directorilor adjuncŃi din unităŃile de 
învăŃământ preuniversitar de stat astfel cum sunt prevăzute în anexa HG nr. 244/2005 pentru 
aprobarea Metodologiei de numire şi salarizare a directorilor şi directorilor adjuncŃi din unităŃile de 
învăŃământ preuniversitar de stat şi 

- evaluarea propriu-zisă a activităŃii manageriale a reclamantei realizată ulterior de către 
echipa de control, prin punctarea îndeplinirii aceloraşi criterii pentru care reclamanta a autopunctat 
anterior. 

Mai arată reclamanta că ulterior, la data de 12.10.2005, a fost convocată la Inspectorat 
Şcolar judeŃean Cluj unde i s-a adus la cunoştinŃă că în urma evaluării a fost calificată "respins", cu 
un punctaj de 15,75 puncte din 25 posibile pentru "activitatea managerială" şi "bine", cu un punctaj 
de 79,2 puncte din 100 posibile pentru "activitatea anuală". 

Reclamanta a contestat evaluarea şi comunicarea rezultatului său la Inspectoratul Şcolar 
judeŃean Cluj conform dispoziŃiilor art. 7, al. 1 din Legea nr. 554/2004. Inspectoratul Şcolar 
judeŃean Cluj i-a comunicat prin adresa nr. 11843/03.11.2005 soluŃia de respingere a contestaŃiei. 

La data de 13.12.2005, prin adresa nr. 12.798/12.12.2005, Inspectoratul Şcolar judeŃean Cluj 
i-a comunicat reclamantei ordinul a cărui anulare o solicită, act administrativ prin care s-a dispus 
eliberarea reclamantei din funcŃia de director al Colegiului NaŃional Pedagogic "G.L." Cluj-Napoca.  

Reclamanta arată că procedura de evaluare a activităŃii manageriale a directorilor unităŃilor 
de învăŃământ preuniversitar de stat este reglementată prin HG nr. 224/2095 pentru aprobarea 
Metodologiei de numire şi salarizare a directorilor şi directorilor adjuncŃi din unităŃile de 
învăŃământ preuniversitar de stat. În anexa Metodologiei aprobate prin acest act normativ sunt 
prevăzute criteriile în funcŃie de care se efectuează evaluarea. Conform Notei existente la finalul 
anexei la Metodologia aprobată prin HG nr. 224/2005 se prevede competenŃa inspectoratelor 
şcolare de a converti în puncte criteriile pentru evaluarea activităŃii manageriale a directorilor şi 
directorilor adjuncŃi precum şi obligaŃia publicării punctajelor aplicate pentru fiecare criteriu în 
parte. 

În aceste condiŃii, reclamanta s-a autoevaluat, acordându-şi 85 de puncte din 100 posibile în 
timp ce echipa de control i-a evaluat activitatea acordându-i 79,20 de puncte tot din 100 posibile. 

Din adresa nr. 11.056/05.10.2005 prin care i s-a comunicat rezultatul evaluării rezultă că 
evaluarea a urmărit două aspecte: evaluarea "activităŃii manageriale" care presupunea evaluarea 
activităŃii de management şi dezvoltare instituŃională - pct. 6 din Criteriile pentru evaluarea 
activităŃii manageriale a directorilor/directorilor adjuncŃi din unităŃile de învăŃământ preuniversitar 
de stat aprobate prin HG nr. 224/2005 şi evaluarea "activităŃii anuale" care presupunea evaluarea 
activităŃii subsemnatei în funcŃie de toate criteriile menŃionate (deci inclusiv în funcŃie de criteriul 
de la pct. 6); însă Metodologia de evaluare aprobată prin HG nr. 224/2005 nu prevede evaluarea 
separată a "activităŃii manageriale" de "activitatea anuală". 

Prin evaluarea separată a acestor activităŃi s-a ajuns în situaŃia ca "activitatea managerială" 
să fie evaluată de două ori şi pentru ea să se acorde două calificative. 

Reclamanta a mai arătat că în conformitate cu dispoziŃiile art. 5, lit. b din HG nr. 224/2005, 
contractul de management educaŃional al persoanelor numite în funcŃiile de director al unei unităŃi 
de învăŃământ preuniversitar de stat încetează dacă, pe perioada derulării contractului de 
management educaŃional, au obŃinut în urma evaluării anuale sau în urma inspecŃiei speciale 
efectuate de către inspectoratul şcolar judeŃean ori de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării 
calificativul "nesatisfăcător". 

Cu privire la cererea de suspendare a executării, reclamanta arată că aceasta se bazează pe 
existenŃa unui caz bine justificat şi este menită a preveni o pagubă iminentă atât pentru reclamantă 
cât şi pentru procesul de învăŃământ ce se desfăşoară în cadrul Colegiului NaŃional Pedagogic 
"G.L." Cluj-Napoca. 



În primul rând, instituŃiile de învăŃământ pedagogic, astfel cum este Colegiul NaŃional 
Pedagogic "G.L." Cluj-Napoca, au un specific aparte deoarece, pe de o parte, ele pregătesc cadre 
didactice pentru unităŃile de învăŃământ preşcolar şi primar şi, pe de altă parte, asigură şi 
coordonează formarea profesională continuă a personalului didactic din învăŃământul preuniversitar, 
fiind evidentă importanŃa instituŃiilor de învăŃământ pedagogic şi necesitatea obiectivă ca activitatea 
acestora să se desfăşoare în cele mai bune condiŃii fără nici un fel de perturbări de natură internă sau 
externă. 

Invocă reclamanta faptul că potrivit dispoziŃiilor art. 2, al. 4 din Metodologia de organizare 
şi desfăşurare a concursului pentru funcŃiile de director şi director adjunct din învăŃământul 
preuniversitar de stat aprobată prin OMEdC nr. 4.058/2005 prevăd recomandarea ca la unităŃile de 
învăŃământ cu filiera vocaŃională, unul dintre directori să aibă specialitatea corespunzătoare 
profilului unităŃii de învăŃământ. Specialitatea reclamantei este "Psihologia, pedagogia şi practica 
pedagogică", adică identică profilului Colegiului, specialitate pe care directorul numit după 
eliberarea sa din funcŃie nu o are. 

Reclamanta consideră că eliberarea numirea în locul său, prin detaşare, a directorului Şcolii 
Generale "I.L." Cluj-Napoca, persoană fără pregătirea necesară coordonării procesului de 
învăŃământ specific unui Colegiu pedagogic, este de natură a afecta în mod evident şi obiectiv 
procesul de învăŃământ menŃionat, cu consecinŃe negative asupra realizării obiectivelor propuse şi a 
obŃinerii rezultatelor scontate. 

În al doilea rând, reclamanta arată că în vederea desfăşurării în cele mai bune condiŃii a 
procesului de învăŃământ în Colegiul NaŃional Pedagogic "G.L." Cluj-Napoca, activitatea acestuia, 
atât pe termen lung cât şi pe termen scurt, a fost stabilită prin Proiectul de dezvoltare instituŃională 
pentru anii 2003 - 2006 şi prin Planul managerial pentru anul şcolar 2005 - 2006, ambele fiind 
rezultate ale strategiei echipei manageriale a Colegiului, echipă coordonată de reclamantă, iar 
eliberarea sa din funcŃia de director al Colegiului în cursul anului şcolar, este o măsură de natură a 
afecta în mod obiectiv realizarea obiectivelor propuse pentru acest an şcolar, cu consecinŃe negative 
asupra procesului de învăŃământ şi a realizării funcŃiilor specifice instituŃiei de învăŃământ. 

În al treilea rând, reclamanta consideră că eliberarea sa din funcŃia de director a produs o 
reacŃie negativă a cadrelor didactice ale Colegiului, fapt ce afectează în mod evident colaborarea 
acestora cu noul director, cu consecinŃe negative evidente asupra procesului de învăŃământ, reacŃie 
materializată în Memoriul înaintat la 12.10.2005 conducerii Inspectoratului Şcolar JudeŃean Cluj. 

În al patrulea rând, reclamanta arată că există suficiente dubii cu privire la realitatea actului 
administrativ a cărui suspendare se solicită. În prezentul cadru procesual, instanŃa nu este investită 
să antameze aspecte de fond însă este Ńinută să ia în considerare natura şi seriozitatea argumentelor 
de fond invocate. După cum se poate lesne observa, prezenta acŃiune în contencios administrativ 
precum şi acŃiunea în contencios administrativ a cărei soluŃionare face obiectul dosarului nr. 
8.223/2005 aflat pe rolul Tribunalului Cluj reprezintă o contestare serioasă a legalităŃii actului 
administrativ a cărui suspendare se solicită precum şi a procedurii administrative ce a precedat 
emiterea reclamantei. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea reŃine următoarele: 
Ordinul Ministrului EducaŃiei şi Cercetării nr. 5635/08.12.2005 privind eliberarea 

reclamantei din funcŃia de director al Colegiului NaŃional Pedagogic "G.L." Cluj-Napoca a fost 
emis având la bază adresele ISJ Cluj nr. 11823/2005 şi 11959/2005. Prin adresa nr. 11959/2005 a 
fost înaintat ministerului copia raportului de evaluare a activităŃii manageriale a reclamantei. 

Atât adresa nr. 11823/2005, cât şi Raportul de evaluare a activităŃii manageriale a 
reclamantei, înaintat prin adresa însoŃitoare nr. 11959/2005, au fost anulate prin sentinŃa civilă nr. 
2199/2006 a Tribunalului Cluj, menŃinută prin decizia civilă nr. 858/2007 a CurŃii de Apel Cluj prin 
care recursul a fost respins. 

Prin urmare, toate actele care au stat la baza emiterii actului administrativ atacat în prezenta 
cauză, Ordinul Ministrului EducaŃiei şi Cercetării nr. 5635/08.12.2005, au fost anulate, aceeaşi 



soluŃie impunându-se a fi pronunŃată şi cu privire la acest act, al cărui temei faptic a dispărut, fără 
considerente suplimentare. 

FaŃă de cererea de suspendare a executării actului atacat până la soluŃionarea irevocabilă a 
cauzei, Curtea reŃine că în conformitate cu art. 15 din Legea nr. 554/2004, suspendarea actului 
atacat se poate dispune şi în cadrul acŃiunii în anulare, caz în care durează până la soluŃionarea 
irevocabilă a cauzei, în condiŃiile art. 14 din acelaşi act normativ, interpretare admisă unanim în 
jurisprudenŃă. 

Potrivit art. 14 alin. 1 din lege, suspendarea se poate pronunŃa în cazuri bine justificate şi 
pentru prevenirea unei pagube iminente. Această formulare nu sugerează că ar fi necesare două 
condiŃii, aşa cum s-ar părea prima facie: 1. caz bine justificat; 2. prevenirea unei pagube iminente, 
instanŃa urmând să analizeze numai existenŃa unei pagube iminente pe care executarea actului 
administrativ atacat ar produce-o, însă Ńinând cont de toate interesele confruntate în proces. Orice 
soluŃie pronunŃată de o instanŃă de judecată trebuie să fie justificată, atât în fapt, cât şi în drept – cu 
puŃine excepŃii în care decizia este discreŃionară (cum ar fi numirea unui expert, în lipsa acordului 
părŃilor)-, ceea ce înseamnă că, de fiecare dată şi în orice procedură, instanŃa analizează dacă cazul 
care i se prezintă spre soluŃionare este justificat în măsura necesară pronunŃării unei măsuri, ordin, 
dispoziŃie, cu alte cuvinte, pentru aplicarea imperium-ului care-i este conferit. Formularea din textul 
în discuŃie arată doar că examinarea temeiniciei cererii deduse spre judecată se face, în această 
materie, cu o intensitate sporită şi cu o chibzuire mai aprofundată, instanŃa trebuind să fie deosebit 
de atentă cu tranşarea provizorie a materiei litigioase.  

Din interpretarea textului s-ar putea deduce că suspendarea este obligatorie ori de câte ori 
există o pagubă iminentă pe care executarea actului administrativ ar produce-o reclamantului, însă 
această soluŃie nu poate fi acceptată şi este înlăturată tocmai de necesitatea temeiniciei deosebite, 
distincte faŃă de un proces obişnuit. InstanŃa este obligată să analizeze, cu grijă sporită, întreg 
amalgamul de interese divergente, care îi sunt prezentate, pentru a alege calea cea mai puŃin 
prejudiciabilă. În alŃi termeni, este posibil ca şi în cazul în care se dovedeşte existenŃa unei pagube 
iminente pe care executarea actului administrativ atacat ar produce-o, cererea să fie respinsă dacă, 
exempli gratia, prejudiciul pe care suspendarea l-ar provoca pârâtului ar fi mai mare, sau paguba 
reclamantului ar putea fi lesnicios reparată ulterior.  

Paguba iminentă este definită de art. 2 lit. s) din lege, iar instituŃia suspendării actului 
administrativ este singura care foloseşte noŃiunea, ceea ce înseamnă că, pe de o parte, definiŃia a 
fost elaborată special pentru această procedură şi că, pe de altă parte, toate caracteristicile surprinse 
în definiŃie se referă la ipoteze care pot fi întâlnite în practică şi care impun constatarea pagubei 
iminente. 

Paguba iminentă poate fi prejudiciul material viitor, dar previzibil cu evidenŃă. 
NoŃiunea de prejudiciu desemnează, la fel ca în cazul răspunderii civile delictuale, orice 

încălcare a unui drept care are o valoare patrimonială. Prejudiciul viitor este cel care nu s-a realizat 
încă, însă realizarea sa e sigură, chiar dacă întinderea sa nu poate fi cunoscută cu exactitate. În 
legătură cu caracterul viitor al prejudiciului, trebuie remarcat că suspendarea ar trebui admisă şi în 
privinŃa unui prejudiciu în derulare, consumat parŃial, nu doar în cazul celui care urmează a fi 
produs, deoarece raŃiunile care justifică suspendarea există şi în această situaŃie, iar ubi eadem ratio, 
ibi eadem jus.  

Prejudiciul viitor trebuie să fie, totodată, şi „previzibil cu evidenŃă”, adică cert, în 
terminologia consacrată în materia răspunderii civile, sigur ca şi producere, chiar dacă nu se poate 
aprecia exact cuantumul întinderii sale.  

În speŃă, prejudiciul material încercat de reclamantă îl reprezintă sporurile salariale pe care 
le primea pentru funcŃia de conducere deŃinută. De asemenea, executarea unui act administrativ 
anulat în primă instanŃă pentru motivul anulării irevocabile a actelor care au stat la baza emiterii 
sale ar fi o încălcare flagrantă a prezumŃiei de nevinovăŃie şi a preeminenŃei judiciarului asupra 
administraŃiei. 



FaŃă de cele de mai sus, în baza art. 18 alin. 1 şi 15 din Legea nr. 554/2004, instanŃa urmează 
să admită acŃiunea, să anuleze Ordinul Ministerului EducaŃiei şi Cercetării nr. 5635/08.12.2005 şi să 
suspende executarea acestuia până la soluŃionarea irevocabilă a cauzei. (Judecător Sergiu-Leon Rus) 

  
 
 
 

Suspendarea actului administrativ. NoŃiunea de „pagubă iminentă" şi „cazuri bine justificate" 
potrivit cerinŃelor art.14 din Legea nr.554/2004. Prejudiciu procesual 

NoŃiunea de" pagubă iminentă" în prima sa accepŃie este definită de textul art.2 din Legea 
nr.554/2004 ca fiind „prejudiciu material viitor, dar previzibil cu evidenŃă", ceea ce evident nu 
poate fi asimilat „prejudiciului efectiv" şi care ar presupune pe lângă existenŃa sa neîndoielnică şi 
stabilirea întinderii sale la acel moment, condiŃie care evident nu este cerută de textul art. 14 din 
acelaşi act normativ. 

Prejudiciul în accepŃiunea art. 14 din Legea n r 554/2004 poate fi atât material, efectiv cât 
şi procesual, adică cel care este susceptibil să pună partea reclamantă într-o situaŃie 
dezavantajoasă din punct de vedere procesual în litigiul de fond, cum ar fi de exemplu, crearea unei 
situaŃii juridice noi prin executarea actului administrativ, prin generarea viitoare a unor drepturi 
care nu există la momentul plângerii prealabile, şi care ar impune reclamantului extinderea 
cadrului procesual şi faŃă de terŃi prin ipoteza beneficierii ei actului atacat. 

Decizia nr. 7623 din 19 septembrie 2007 

Prin încheierea civilă din data de 20 iulie 2007 pronunŃată de Tribunalul Cluj s-a admis 
cererea de suspendare a certificatului de urbanism nr.78/26.04.2006 în baza prevederilor art. 14 şi 
15 din Legea nr.554/2004 până la soluŃionarea irevocabilă a cauzei. 

Pentru a pronunŃa această soluŃie instanŃa a reŃinut că motivele indicate de reprezentantul 
reclamantei - lipsa de avize şi a acordului care ar încălca protecŃia mediului, încălcarea viitoare a 
unui proiect minier justifică cerinŃele art. 14 din Legea nr.554/2004 considerent pentru care raportat 
şi la art. 15 din aceeaşi lege instanŃa a admis cererea de suspendare a certificatului de urbanism până 
la soluŃionarea irevocabilă a dosarului 1245/117/2007 având ca obiect acŃiune în contencios 
administrativ formulată de reclamantul Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de 
Mediu pentru anularea certificatului de urbanism nr.78 din 26.04.2006 emis de pârâtul Consiliul 
JudeŃean Alba. 

Împotriva acestei încheieri au declarat recurs în termen legal atât pârâtul Consiliul JudeŃean 
Alba cât şi intervenientul în interesul pârâtului S.C. R.M.G.C. S.A. solicitând modificarea încheierii 
atacate în sensul respingerii cererii de suspendare. 

În motivarea recursului, în drept întemeiat pe dispoziŃiile art.304 pct.7 şi 9 C.pr.civ. 
recurentul pârât Consiliul JudeŃean Alba arată că încheierea prin care s-a suspendat certificatul de 
urbanism a fost dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii, respectiv a prevederilor art. 14 din 
Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ care prevede ca şi condiŃii obligatorii existenŃa 
unor cazuri bine justificate şi prevenirea unui pagube iminente, or „lipsa unor cauze şi acorduri" şi 
„încălcarea autonomiei locale" nu sunt motive de natură să producă reclamantei acea pagubă, 
întrucât certificatul de urbanism este un act de informare care nu conferă beneficiarului dreptul de a 
executa lucrării,, astfel că nu poate conduce la prejudicierea unor terŃe persoane. 

Întrucât suspendarea actului administrativ ca operaŃiune juridică de întrerupere vremelnică a 
efectelor acestuia, apare ca o situaŃie de excepŃie de la regula executării din oficiu, şi care poate fi 
primită doar în cazuri justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, recurentul apreciază că 
instanŃa a admis suspendarea actului administrativ pe motive străine de natura instituŃiei 



suspendării, în acest mod instanŃa antepronunŃându-se cu privire la primul capăt de cerere, şi care 
vizează anularea certificatului de urbanism. 

Prin recursul formulat intervenienta în interesul pârâtei S.C. R.M.G.C. S.A. a invocat faptul 
că hotărârea a fost dată cu interpretarea şi aplicarea greşită a legii, respectiv a prevederilor art.29 
alin.1 din Legea nr.47/1992. 

În acest sens recurenta arată că prin încheierea din data de 222.06.2007, în mod nelegal, cu 
aplicarea greşită a dispoziŃiilor art.29 din Legea nr.47/1992, instanŃa de fond a respins cererea de 
sesizare a CurŃii ConstituŃionale în vederea soluŃionării excepŃiei de neconstituŃionalitate a 
dispoziŃiilor art.15 din Legea nr.554/2004, deşi erau îndeplinite, în speŃă, toate cerinŃele de 
admisibilitate prevăzute de textul de lege. 

Recurenta intervenienta arată totodată că hotărârea este lipsită de temei legal, fiind 
pronunŃată cu încălcarea dispoziŃiilor imperative cuprinse în art.15 coroborat cu art.14 ale Legii 
nr.554/2004, care dispune ca suspendarea actului administrativ se poate decide, cumulativ, în cazuri 
bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente. 

În acest sens în accepŃiunea recurentei reclamanta trebuia să facă dovada prejudiciilor 
efective ce ar putea fi suferite, simpla afirmaŃie în acest sens nefiind de natură să conducă automat 
la paralizarea efectelor actului juridic atacat. 

Totodată recurenta arată că nu este îndeplinită nici condiŃia „cazului bine justificat" întrucât 
regimul certificatului de urbanism este reglementat de dispoziŃiile legale cuprinse în art.5 din Legea 
nr.50/1991, acesta este un act de informare prin care autorităŃile locale fac cunoscute solicitantului 
elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului, cu indicarea avizelor necesare 
prealabil în vederea emiterii unei autorizaŃii de construire, ceea ce nu ar putea fi asimilată 
nicidecum noŃiunii de pagubă iminentă, în sensul art.15 din Legea nr.554/2004. 

Analizând recursurile prin prisma motivelor invocate, Curtea apreciază că acestea sunt 
nefondate pentru următoarele considerente: 

Întrucât ambele recurente au invocat în principal neîndeplinirea condiŃiilor cumulative ale 
cerinŃelor art. 14 din Legea nr.554/2004 sub aspectul „cazurilor bine justificate" şi a „prevenirii unei 
pagube iminente" se impune analiza cu prioritate a acestui motiv de recurs. 

NoŃiunea de „pagubă iminentă" în prima sa accepŃiune este definită de textul art.2 din Legea 
nr.554/2004 ca fiind „prejudiciu material viitor" dar previzibil cu evidenŃă....", ceea ce evident nu 
poate fi asimilat „prejudiciului efectiv" de care fac vorbire recurentele şi care ar presupune pe lângă 
existenŃa sa neîndoielnică şi stabilirea întinderii sale la acest moment, condiŃie care evident nu este 
cerută de textul art.14 din acelaşi act normativ. 

Prejudiciul în accepŃiunea art.14 din Legea nr.554/2004 poate fi atât material, efectiv, cât şi 
procesual adică cel care este susceptibil să pună partea reclamantei într-o situaŃie dezavantajoasă 
din punct de vedere procesual în litigiul de fond, cum ar fi de exemplu, crearea unei situaŃii juridice 
noi prin executarea actului administrativ, prin generarea viitoare a unor drepturi care nu există la 
momentul plângerii prealabile, şi care ar impune reclamantului extinderea cadrului procesual şi faŃă 
de terŃi prin ipoteza beneficiari ai actului atacat. 

Sub acest aspect în spiritul aplicării Recomandării Rec (2004)5 a Comitetului de Miniştri 
către statele membre cu privire la modificarea compatibilităŃii proiectelor de legi, legilor în vigoare 
şi practicii administrative cu standardele prevăzute în ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului se 
impune a fi citată Hotărârea din 10 noiembrie 2004 a CurŃii Europene a Drepturilor Omului în cauză 
Taskin şi alŃi împotriva Turciei, speŃa privind suspendarea acordării unei autorizaŃii de funcŃionare 
pentru o mină de aur în localitatea OSACIK, în provincia (districtul) Bergama (Ismir), procedeul 
utilizat implicând folosirea cianurilor. PărŃile au contestat în principal decizia autorităŃilor naŃionale 
(Ministerul Mediului) de a emite o autorizaŃie de funcŃionare pentru o mină de aur utilizând în 
procesul tehnologic săruri de cianuri, prejudiciul suferit fiind existenŃa unui risc la dreptul lor la 
viaŃă şi la respectul pentru viaŃa privată şi familială. 



Curtea a ajuns la concluzia că Statul răspunzător fiind, nu şi-a îndeplinit obligaŃiile sale de a 
asigura dreptul părŃilor la respect pentru viaŃa lor privată şi familială, încălcând astfel art.8 al 
ConvenŃiei Europene a Drepturilor Omului. 

SusŃinerea recurentelor în sensul neîndeplinirii condiŃiei „cazului bine justificat" întrucât 
certificatul de urbanism în accepŃiunea art.5 din Legea nr.50/1991 este numai un act de informare, 
nu poate fi primită întrucât acesta este un act administrativ a cărui natură juridică în speŃa de faŃă 
trebuie interpretată şi în corelare cu prevederile art.17 lit.e şi h din O.G. nr.43/2000, privind 
protecŃia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naŃional şi 
cu prevederile Legii nr. 137/1995 privind protecŃia mediului şi O.U.G. nr. 195/2005 privind 
protecŃia mediului, certificatul de urbanism fiind un act necesar şi obligatoriu pentru emiterea de 
viitoare autorizaŃii şi avize necesare desfăşurării activităŃii. 

De asemenea se reŃine că executarea certificatului de urbanism este de natură să lezeze 
drepturile părŃilor şi să genereze în viitor alte litigii subsecvente. 

În ceea ce priveşte susŃinerea recurentei interveniente în sensul că prin încheierea din data de 
22.06.2007, instanŃa a respins cererea de sesizare a CurŃii ConstituŃionale privind excepŃia de 
neconstituŃionalitate a art.15 din Legea nr.554/2004 cu aplicarea greşită a dispoziŃiilor art.29 din 
Legea nr.47/1992, se observă că această încheiere nu face obiectul prezentului recurs, recursul 
declarat de intervenientă având ca obiect încheierea civilă din data de 20.07.2007, iar recursul 
declarat împotriva încheierii din data de 22.06.2007 a fost irevocabil soluŃionat prin Decizia nr.1498 
din 5.09.2007 a CurŃii de Apel Cluj. 

În fine, aprecierea pârâtului-recurent potrivit căreia prin soluŃia pronunŃată de admiterea a 
cererii de suspendare instanŃa s-a pronunŃat asupra capătului de cerere privind anularea certificatului 
de urbanism nu poate constitui motiv de recurs în înŃelesul art.304 C.pr.civ., ci obiect al unei 
eventuale cereri de recuzare în condiŃiile art.27 C.pr.civ. şi care urmează a fi soluŃionată potrivit 
prevederilor art.29-32 C.pr.civ.. 

 

Acte administrativ-fiscale. Suspendarea executării acestora potrivit procedurii prevăzute de art. 
14 din Legea nr. 554/2004. CondiŃii 

Potrivit art. 14 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, suspendarea executării actului administrativ 
până la pronunŃarea instanŃei de fond se poate pronunŃa în cazuri bine justificate şi pentru 
prevenirea unei pagube iminente.  

În analiza unei cereri de suspendare, instanŃa este obligată să observe, cu grijă sporită, 
întreg amalgamul de interese divergente, care îi sunt prezentate, pentru a alege calea cea mai puŃin 
prejudiciabilă.  

Eliminarea, în materia suspendării, a cerinŃei caracterului ireversibil al pagubei nu 
înseamnă că instanŃa nu va Ńine cont de acest aspect, ci doar că nu va fi singurul luat în 
considerare, cu ocazia aprecierii echilibrului între varietatea de interese divergente unul din 
factori trebuind să fie şi posibilitatea de reparare a pagubei, sub aspectul proporŃiei şi rapidităŃii 
reparaŃiei.  

Alături de cvasi-imposibilitatea obŃinerii unei întoarceri a executării prompte şi integrale, 
cuantumul obligaŃiei suplimentare constatate, de peste 2.000.000 RON a fost considerat de natură 
să sublinieze importanŃa pagubei iminente pe care reclamanta o poate suferi prin punerea în 
aplicare a actului administrativ-fiscal. Este adevărat că un cuantum ridicat nu justifică eo ipso 
suspendarea, însă acesta poate fi un motiv care să determine suspendarea, alături de alte raŃiuni, 
cum ar fi dificultăŃile unei eventuale întoarceri a executării.  



SentinŃa civilă nr. 296 din 18 mai 2007 

Prin cererea de suspendare înaintată de reclamanta SC "M. Câmpia Turzii" SA împotriva 
pârâtei AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală s-a solicitat suspendarea efectelor actului 
administrativ - Decizia de impunere nr. 33/26.02.2007 emisa de AgenŃia NaŃionala de Administrare 
Fiscala - DirecŃia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili Activitatea de inspecŃie fiscala 
şi a Raportului de inspecŃie fiscală încheiat în 26.02.2007 prin care s-au stabilit în sarcina 
reclamantei obligaŃii fiscale reprezentând contribuŃia datorată la Fondul de Solidaritate Socială şi 
penalităŃi de întârziere în cuantum de 2.639.623 lei, până la pronunŃarea instanŃei de fond asupra 
legalităŃii actelor. 

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că urmare a controlului efectuat de reprezentanŃii 
DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice cu privire la modul de constituire şi înregistrarea 
contribuŃiei lunare la Fondul de solidaritate socială s-a constatat că SC M. Câmpia Turzii SA 
datorează la bugetul consolidat al statului suma de 1.702.894 lei pentru perioada 01.04.2004 - 
30.06.2006 precum şi accesoriile aferente respectiv dobânzi în valoare de 867.004 lei şi 69.725 lei 
penalităŃi de întârziere. 

 În baza Raportului de inspecŃie fiscală încheiat în 26.02.2007 a fost emisă decizia nr. 
33/2007 reprezentând titlul de creanŃă. 

Împotriva acestor acte administrative, reclamanta, în termen legal a formulat contestaŃie, 
înregistrată la ANAF sub nr. 150.369/26.03.2007. 

În contestaŃie s-au invocat motive de nulitate a Deciziei de impunere nr. 33/2007, respectiv 
lipsa calităŃii de reprezentant al inspectorilor fiscali, verificarea unei perioade anterioare celei 
menŃionate de organul de control al societăŃii, registru unic de control al societăŃii, raportul de 
inspecŃie fiscală emis la data de 26.02.2007 cu încălcarea prevederilor art. 102 alin 2 Cod procedură 
fiscală; motive de nelegalitate şi netemeinicie pe fondul cauzei, care tind să demonstreze că 
societatea a îndeplinit condiŃiile prevăzute de art. 43 alin. 2 din OUG nr. 102/1999 şi nu datorează 
nici o sumă cu titlu de contribuŃie la Fondul de Solidaritate Socială. 

Reclamanta consideră că actele administrative emise de ANAF sunt vădit abuzive, iar 
cererea de suspendare întruneşte condiŃiile art. 14 din Legea nr. 554/2004. 

În ceea ce priveşte condiŃia existentei unui caz bine justificat care să determine măsura 
suspendării reclamanta arată că din starea de fapt şi de drept expusa rezultă argumente juridice 
aparent valabile în privinŃa nelegalităŃii şi netemeiniciei actelor administrative contestate. 

Având în vedere cuantumul obligaŃiei suplimentare constatate, executarea silita prin 
blocarea conturilor societăŃii reclamante ar duce, în opinia sa, implicit la o paguba iminenta cu 
consecinŃe deosebit de grave, respectiv paralizarea activităŃii de producŃie, neplata creanŃelor 
bugetare scadente, neîndeplinirea obligaŃiilor investiŃionale asumate prin contractul de privatizare a 
societăŃii, imposibilitatea onorării obligaŃiilor contractuale, a achitării salariilor angajaŃilor, 
societatea fiind pusă în situaŃia de a nu-şi putea desfăşura activitatea, deşi nu a încălcat nici o 
dispoziŃie legală. 

Fiind cea mai mare societate din judeŃul Cluj (având aproximativ 4.000 de salariaŃi) şi luând 
în considerare statutul municipiului Câmpia Turzii ca oraş monoindustrial, neplata salariilor ca 
urmare a blocării conturilor urmată de oprirea activităŃii, ar duce în mod cert la mişcări sociale. 

Prin întâmpinarea depusă, intimata DirecŃia Generală de Administrare Mari Contribuabili, a 
solicitat respingerea cererii, invocând excepŃia inadmisibilităŃii acŃiunii formulate de S.C. "M. 
Câmpia Turzii" S.A. 

Astfel, cererea de suspendare formulată de reclamantă în temeiul art. 14 din Legea nr. 
554/2004 este inadmisibilă având în vedere faptul că împotriva reclamantei s-a declanşat procedura 
de executare silită, iar suspendarea efectelor actului administrativ - Decizia de impunere nr. 33/2007 
se poate obŃine numai în cazul formulării unei contestaŃii la executare aşa cum prevăd dispoziŃiile 
art. 169 şi urm. din Codul de procedură fiscală coroborate cu prevederile Codului de procedura 
civilă. 



S-a precizat faptul că S.C. "M. Câmpia Turzii" S.A. a formulat contestaŃie la executare 
solicitând totodată şi suspendarea executării silite, cererea făcând obiectul dosarului aflat pe rolul 
Judecătoriei Turda, acesta având următorul termen de judecată în data de 24.05.2007. 

În fapt, s-a considerat că cererea este neîntemeiată, în speŃă nefiind îndeplinite condiŃiile 
prevăzute de art.14 alin.1 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ. 

Conform dispoziŃiilor art. 14 din Legea nr554/2004, pentru a se dispune suspendarea 
executării unui act administrativ până la soluŃionarea contestaŃiei, se cer a fi îndeplinite cumulativ 
două condiŃii: - existenta unui caz bine justificat; - prevenirea unei pagube iminente. 

În ceea ce priveşte existenta unui caz bine justificat, intimata apreciază că susŃinerile 
reclamantei privind nelegalitatea actului administrativ fiscal nu pot fi primite sub pretextul că se 
tinde la înfăŃişarea cazului bine justificat, întrucât prezenta cauză nu are ca obiect stabilirea 
legalităŃii actului administrativ fiscal 

Până la anularea de către o instanŃă judecătorească, actul administrativ se bucură de 
prezumŃia de legalitate, iar pârâta consideră că în caz contrar s-ar anticipa soluŃia ce va fi dată pe 
fondul cauzei, ajungându-se propriu-zis la o prejudecare a fondului, ceea ce ar contraveni 
dispoziŃiilor art.14 din Legea nr.554/2004. 

De asemenea, întrucât până la o eventuală anulare de către o instanŃă judecătorească, actul 
administrativ se bucură de prezumŃia de legalitate, obligaŃiile S.C. "M. Câmpia Turzii" S.A., 
stabilite prin Decizia de impunere nr. 33/2007; reprezintă creanŃe certe, lichide şi exigibile. FaŃă de 
această situaŃie nu se poate aduce ca argument, pentru dovedirea cazului bine justificat, faptul că 
reclamanta nu datorează bugetului de stat contribuŃia de 2.639.623 lei RON reprezentând 
vărsăminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate. 

În ceea ce priveşte a doua condiŃie, respectiv prevenirea unei pagube iminente, art.14 din 
Legea nr.554/2004, nu oferă nici un criteriu legal după care s-ar putea aprecia în concret iminenta 
producerii prejudiciului, motiv pentru care instanŃa în raport cu circumstanŃele cauzei şi natura 
juridică a raportului juridic de drept material dedus judecăŃii, urmează să aprecieze, făcând şi o 
analiză sistematică a legislaŃiei incidente, daca această măsură se impune prin prisma acestei 
condiŃii. 

SusŃinerile S.C. "M. Câmpia Turzii" S.A. potrivit căreia „executarea silita prin blocarea 
conturilor societăŃii ar duce implicit la o paguba iminentă cu consecinŃe deosebit de grave", nu 
justifica aplicarea unui tratament fiscal preferenŃial faŃă de alŃi contribuabili din alte domenii de 
activitate şi nu poate constitui un argument care să justifice admiterea acestei cereri. 

 De asemenea, nici împrejurarea potrivit căreia debitul stabilit prin Decizia de impunere nr. 
33/2007 este mare, nu poate constitui un argument care să justifice admiterea acestei cereri. 

 Pârâta mai arată că Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie - SecŃia contencios administrativ şi 
fiscal, prin Decizia nr. 6912/2004, a reŃinut faptul că "împrejurarea potrivit căreia debitul pentru 
care petenta a formulat contestaŃie este mare nu reprezintă un motiv suficient, prin el însuşi pentru a 
justifica suspendarea executării actului administrativ atacat". 

 Totodată, în analizarea acestei cereri s-a solicitat să se aibă în vedere şi faptul că potrivit 
criteriilor de selecŃie prevăzute în Anexa 1 la OMFP nr. 753/2006 privind organizarea activităŃii de 
administrare a marilor contribuabili, astfel cum a fost modificat prin OMFP nr. 1013/2006, intra în 
categoria marilor contribuabili persoanele juridice care au o cifra de afaceri raportată în situaŃiile 
financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului precedent celui în care se efectuează 
actualizarea, mai mare sau egală cu 70.000.000 lei (RON). 

Având în vedere faptul că S.C. "M. Câmpia Turzii" S.A. se încadrează în categoria marilor 
contribuabili intimata solicită a se constata faptul că, raportat la cifra de afaceri, masurile de 
executare luate faŃă de aceasta nu pot genera imposibilitatea reclamantei de a-şi continua activitatea. 

În subsidiar, intimata solicită a se dispune suspendarea actului administrativ atacat, în 
temeiul art. 185 al. 2 Cod procedura fiscală şi plata unei cauŃiuni spre maximum prevăzut de 
articolul menŃionat. 



Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea reŃine următoarele: 
Potrivit art. 14 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, suspendarea executării actului administrativ 

până la pronunŃarea instanŃei de fond se poate pronunŃa în cazuri bine justificate şi pentru 
prevenirea unei pagube iminente. Această formulare nu sugerează că ar fi necesare două condiŃii, 
aşa cum s-ar părea prima facie şi cum susŃine pârâta: 1. caz bine justificat; 2. prevenirea unei 
pagube iminente, instanŃa urmând să analizeze numai existenŃa unei pagube iminente pe care 
executarea actului administrativ atacat ar produce-o, însă Ńinând cont de toate interesele confruntate 
în proces. Orice soluŃie pronunŃată de o instanŃă de judecată trebuie să fie justificată, atât în fapt, cât 
şi în drept, ceea ce înseamnă că, de fiecare dată şi în orice procedură, instanŃa analizează dacă cazul 
care i se prezintă spre soluŃionare este justificat în măsura necesară pronunŃării unei măsuri, ordin, 
dispoziŃie, cu alte cuvinte, pentru aplicarea imperium-ului care-i este conferit. Formularea din textul 
în discuŃie arată doar că examinarea temeiniciei cererii deduse spre judecată se face, în această 
materie, cu o intensitate sporită şi cu o chibzuire mai aprofundată, instanŃa trebuind să fie deosebit 
de atentă cu tranşarea provizorie a materiei litigioase.  

InstanŃa este obligată să analizeze, cu grijă sporită, întreg amalgamul de interese divergente, 
care îi sunt prezentate, pentru a alege calea cea mai puŃin prejudiciabilă. În alŃi termeni, este posibil 
ca şi în cazul în care se dovedeşte existenŃa unei pagube iminente pe care executarea actului 
administrativ atacat ar produce-o, cererea să fie respinsă dacă, exempli gratia, prejudiciul pe care 
suspendarea l-ar provoca pârâtului ar fi mai mare, sau paguba reclamantului ar putea fi lesnicios 
reparată ulterior.  

Paguba iminentă este, în acest caz, prejudiciul material viitor, dar previzibil cu evidenŃă, 
suspendarea trebuind admisă, pentru identitate de raŃiune, şi în cazul unui prejudiciu în derulare, 
consumat parŃial. 

Eliminarea, în această materie, a cerinŃei caracterului ireversibil al pagubei nu înseamnă că 
instanŃa nu va Ńine cont de acest aspect, ci doar că nu va fi singurul luat în considerare, cu ocazia 
aprecierii echilibrului între varietatea de interese divergente unul din factori trebuind să fie şi 
posibilitatea de reparare a pagubei, sub aspectul proporŃiei şi rapidităŃii reparaŃiei. Cu alte cuvinte, 
trebuie luate în calcul posibilităŃile de întoarcere a executării, aceasta fiind modalitatea de reparare a 
pagubei suferite, cu cât aceasta este mai dificilă, cu atât mai mult se impune suspendarea actului 
administrativ. În acest sens, dificultatea extremă a unei eventuale întoarceri a executării în materie 
fiscală, precum şi lipsa de efect a acesteia asupra consecinŃelor negative din punct de vedere 
economic, justifică suspendarea executării actului administrativ-fiscal. 

Pârâta alegă inadmisibilitatea cererii de suspendare întemeiată pe art. 14 din Legea nr. 
554/2004 pentru faptul că împotriva reclamantei s-a declanşat procedura de executare silită, iar 
suspendarea efectelor actului administrativ s-ar putea obŃine numai în cazul formulării unei 
contestaŃii la executare aşa cum prevăd dispoziŃiile art. 169 şi urm. din Codul de procedură fiscală 
coroborate cu prevederile Codului de procedură civilă. Pârâta se află într-o confuzie evidentă, în 
cadrul contestaŃiei la executare se obŃine suspendarea executării, iar în prezenta cerere cea a 
efectelor actului, cele două instituŃii distincte putând fi invocate şi analizate separat. În plus, art. 185 
din Codul de procedură fiscală permite expres solicitarea suspendării actului atacat în contencios 
conform art. 14 din Legea nr. 554/2004. 

Alături de cvasi-imposibilitatea obŃinerii unei întoarceri a executării prompte şi integrale, 
cuantumul obligaŃiei suplimentare constatate, de peste 2.000.000 RON este de natură să sublinieze 
importanŃa pagubei iminente pe care reclamanta o poate suferi prin punerea în aplicare a actului 
administrativ-fiscal. Este adevărat că un cuantum ridicat nu justifică eo ipso suspendarea, aşa cum 
pârâta susŃine şi cum Înalta Curte s-a pronunŃat în decizia invocată de pârâtă, însă acesta poate fi un 
motiv care să determine suspendarea în speŃă, deoarece există şi alte raŃiuni, cele legate de 
dificultăŃile unei eventuale întoarceri a executării fiind cazul elocvent. Pe de altă parte, însăşi pârâta 
utilizează argumente de scală, cantitative, atunci când se prevalează de calitatea de mare 



contribuabil (i. e., o cifră de afaceri anuală mai mare de 70.000.000 RON), iar a pari şi pentru 
egalitate de arme trebuie îngăduit şi reclamantei acelaşi lucru. 

Cu privire la argumentul pârâtei potrivit căruia reclamanta S.C. "M. Câmpia Turzii" S.A. se 
încadrează în categoria marilor contribuabili şi că, raportat la cifra de afaceri, măsurile de executare 
luate faŃă de ea nu îi pot genera imposibilitatea de a-şi continua activitatea, trebuie observat totuşi 
că sumele pretinse sunt aproape la nivelul profitului brut realizat de reclamantă pe primul semestru 
al acestui an, iar o eventuală executare a acestora ar lipsi-o fără îndoială, fără existenŃa unei hotărâri 
judecătoreşti pronunŃate împotriva ei şi fără ca prezumŃia de nevinovăŃie să fie răsturnată, de 
fondurile necesare acoperirii altor datorii bugetare curente sau investiŃiilor. 

Din acest punct de vedere, al modului în care în materie se aplică prezumŃia de nevinovăŃie 
şi necesitatea examinării temeinice de către o instanŃă de judecată a oportunităŃii suspendării actului 
administrativ, trebuie menŃionată şi practica CurŃii Europene a Drepturilor Omului.  

Curtea apreciază că art. 6 alin. 1 din ConvenŃie conŃine un drept de „acces la instanŃă” – din 
care dreptul de acces este un aspect – ca un element al dreptului la un proces echitabil. Acest drept 
nu este unul absolut, putând face obiectul unor limitări care însă nu pot să restrângă sau reducă 
accesul persoanei în aşa fel sau în aşa măsură încât însăşi esenŃa dreptului este afectată. În plus, prin 
limitare trebuie să fie urmărit un scop legitim, să existe un raport rezonabil de proporŃionalitate între 
mijloacele utilizate şi scopul urmărit (între altele, Deweer împotriva Belgiei, hotărârea din 27 
februarie 1980). ConvenŃia intenŃionează garantarea unor drepturi care nu sunt teoretice şi iluzorii, 
ci concrete şi efective, scop care trebuie urmărit cu cea mai mare atenŃie în cazul accesului la 
instanŃă, având în vedere rolul proeminent deŃinut într-o societate democratică de dreptul la un 
proces echitabil (Airey împotriva Irlandei, hotărârea din 9 octombrie 1979). 

În cauza Janosevici împotriva Suediei, hotărârea din 23 iulie 2002, relevantă pentru cazul de 
faŃă, Curtea a reŃinut încălcarea dreptului de acces la instanŃă în situaŃia în care autorităŃile fiscale au 
impus reclamantului plata de taxe şi accesorii stabilite retroactiv, care au fost puse în executare 
înainte ca o instanŃă competentă să se pronunŃe asupra legalităŃii actului administrativ fiscal. 

Prin urmare, având în vedere considerentele expuse, instanŃa consideră că suspendarea 
executării actelor administrativ-fiscale în discuŃie este, per ansamblu, calea care prejudiciază cel 
mai puŃin şi induce un echilibru între varietatea de interese divergente. 

Potrivit art. 185 din Codul de procedură fiscală, instanŃa competentă poate suspenda 
executarea numai dacă se depune o cauŃiune de până la 20% din cuantumul sumei contestate, iar în 
cazul cererilor al căror obiect nu este evaluabil în bani, o cauŃiune de până la 2.000 lei. Prin urmare, 
cauŃiunea nu este una fixă, ci doar una plafonată maximal, instanŃa având libertatea să stabilească 
cuantumul acesteia, fără să o poată însă elimina complet. FaŃă de împrejurările concrete ale speŃei, 
Curtea apreciază suficientă o cauŃiune de 5000 RON este suficientă, nivelul acesteia permiŃând 
autorităŃii să compenseze eventualul prejudiciu generat de lipsa de folosinŃă a sumelor urmărite.  

FaŃă de cele de mai sus, în baza art. 14 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, instanŃa urmează să 
admită cererea, să dispună suspendarea executării Deciziei de impunere nr. 33/26.02.2007 şi a 
Raportului de inspecŃie fiscală încheiat la data de 26.02.2007, emise de pârâtă, până la pronunŃarea 
instanŃei de fond. Totodată, în temeiul art. 185 alin. 2 din Codul de procedură fiscală va obliga 
reclamanta să depună o cauŃiune în sumă de 5000 RON. (Judecător Sergiu-Leon Rus) 

Notă: Recursul declarat împotriva deciziei rezumate mai sus a fost respins prin decizia nr. 
432 din 5 februarie 2008 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie. 

 

Procedura administrativ-jurisdicŃională. ConsecinŃe 

Procedura administrativ-jurisdicŃională, în faŃa organelor administrativ-fiscale este 
facultativă, însă, odată aleasă această cale este necesară epuizarea ei, organele abilitate ale 
pârâtei urmând să soluŃioneze contestaŃia formulată de parte care poate contesta ulterior, în 



instanŃă, decizia pronunŃată dacă este nemulŃumită de soluŃie, în condiŃiile Codului de procedură 
fiscală. 

 Decizia  nr. 1971 din 5 noiembrie 2007 

Prin sentinŃa civilă nr. 1778, pronunŃată la data de 7 septembrie 2007, a Tribunalului Cluj s-a 
admis în parte cererea formulată de reclamanta SC T. SA Cluj-Napoca în contradictoriu cu pârâtele 
Autoritatea NaŃională a Vămilor - DirecŃia Regională Vamală Cluj-Biroul Vamal Cluj şi DirecŃia 
Generală a FinanŃelor Publice A JudeŃului Cluj, s-a anulat în parte actul constatator nr. 1389/11 iulie 
2006 şi procesul verbal nr. 27134/16 august 2006 în privinŃa calculului sumelor accesorii care se 
vor plăti prin recalcularea lor după trecerea termenului de 7 zile de la data comunicării actelor 
constatatoare, s-au respins restul cererilor, iar pârâtele au fost obligate la plata către reclamantă a 
sumei de 10 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Pentru a dispune astfel, instanŃa a reŃinut că la data de 04.10.2004, reclamanta a importat din 
Olanda televizoare color, la acea dată fiind întocmite şi prezentate în vamă toate actele cerute de 
lege, respectiv facturile fiscale emise de furnizorul olandez nr. E 2005/3, documentele de transport, 
factura de transport, declaraŃia vamală nr. 725121/04.10.2004, beneficiind de tratamentul 
preferenŃial permis de Codul Vamal Român în vigoare la aceea dată şi a Acordului dintre România 
şi A.E.L.S. precum şi a protocolului la acesta. 

La data de 11.07.2006, în termenul legal, pe baza dispoziŃiilor  art. 106 lit. c din H.G. nr. 
1.114/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului Vamal s-a procedat la 
efectuarea unui control "a posteriori" a certificatelor de origine pentru bunurile respective, prin 
solicitarea autorităŃilor olandeze competente confirmarea caracterului originar al acestor mărfuri. 
Cum autorităŃile olandeze nu au reuşit să stabilească cu certitudine originea produselor importate, 
autorităŃile vamale române au întocmit actul constatator nr. 1389 din 11.07.2006 prin care s-au 
stabilit obligaŃiile fiscale suplimentare şi procesul-verbal nr. 27134 din 16.08.2006 privind calculul 
accesoriilor pentru neplata la termen a sumelor stabilite prin actul constatator arătat, instanŃa 
concluzionând că autorităŃile vamale române au procedat corect la invalidarea regimului  tarifar 
preferenŃial acordat iniŃial. 

Cu privire la majorările şi penalităŃile de întârziere Tribunalul a constatat că majorările şi 
penalităŃile de întârziere calculate ulterior emiterii actelor constatatore, începând cu data efectuării 
importurilor, nu sunt datorate pentru perioadele pentru care s-au calculat. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs pârâtele DirecŃia Regională pentru Accize şi 
OperaŃiuni Vamale Cluj, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a JudeŃului Cluj şi reclamanta SC 
T.SA Cluj-Napoca. 

Recurenta DirecŃia Regională pentru Accize şi OperaŃiuni Vamale Cluj a solicitat admiterea 
recursului, modificarea hotărârii în sensul respingerii acŃiunii reclamantei. 

În dezvoltarea motivelor de recurs recurenta critică soluŃia instanŃei de fond care a admis în 
parte acŃiunea, anulând obligaŃiile accesorii învederând instanŃei de recurs că este inadmisibil ca 
instanŃa să motiveze în drept hotărârea sa cu un text de lege expres abrogat respectiv prevederile art. 
61 alin 3 din Legea nr. 141/1997, motiv pentru care apreciază că se impune modificarea acesteia în 
sensul respingerii în totalitate a acŃiunii. 

Recurenta DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a JudeŃului Cluj solicită admiterea 
recursului aşa cum a fost formulat, modificarea hotărârii atacate în sensul respingerii acŃiunii 
reclamantei faŃă de aceasta. 

În dezvoltarea motivelor de recurs, recurenta a arătat că se impune admiterea recursului 
întrucât reclamanta nu a contestat decizia pronunŃată de DGFP Cluj prin care s-a soluŃionat 
contestaŃia formulată de reclamantă iar actele anulate de către instanŃa de fond nu îi aparŃin. 

Recurenta  SC T.SA Cluj-Napoca a solicitat  admiterea recursului formulat şi pe cale de 
consecinŃă casarea hotărârii nr. 1778/2007 pronunŃată de către Tribunalul Cluj ca fiind netemeinică 
şi nelegală. 



În dezvoltarea motivelor de recurs, recurenta a arătat, în esenŃă, că se impune modificarea 
hotărârii recurate întrucât Biroul vamal Cluj a procedat la retragerea tarifului vamal preferenŃial 
acordat fără să deŃină vreo dovadă concludentă că mărfurile importate nu sunt de origine în înŃelesul 
dispoziŃiilor legale aplicabile. 

Analizând recursul formulate de reclamanta SC T.SA şi pârâtele DirecŃia Regională pentru 
Accize şi OperaŃiuni Vamale Cluj, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a JudeŃului Cluj prin 
prisma motivelor invocate şi a dispoziŃiilor art.304 şi 3041C.pr.civ., Curtea reŃine următoarele: 

Reclamanta prin acŃiunea în contencios fiscal promovată în contradictoriu cu Autoritatea 
NaŃională a Vămilor D.R.V. Cluj – Biroul Vamal Cluj şi D.G.F.P Cluj a solicitat anularea actului 
constatator nr. 1.389/11.07.2006, anularea procesului-verbal nr. 27.134/16.08.2006 cu consecinŃa 
anulării creanŃelor fiscale stabilite prin intermediul acestora. 

Împotriva actului constatator privind taxele vamale şi a proceselor-verbale privind calculul 
accesoriilor a fost formulată contestaŃie înregistrată la DirecŃia Regională Cluj – Biroul Vamal Cluj, 
ulterior înaintată D.G.F.P. Cluj, care a emis decizia nr. 183/13.12.2006 prin care s-a respins ca 
neîntemeiată contestaŃia formulată de reclamanta S.C. „T.” S.R.L. Cluj-Napoca. 

Decizia emisă a fost comunicată reclamantei, iar împotriva acesteia nu a fost promovată 
calea de atac stabilită în cuprinsul prevederilor art. 179 şi urm. C.pr.fiscală. 

Se poate observa, aşadar, că în lipsa unei contestaŃii promovată împotriva actului emis de 
către pârâta D.G.F.P. Cluj, nu poate fi realizată justificarea calităŃii procesuale pasive a acesteia din 
urmă, actele atacate respectiv actul constatator nr.1389/2006 şi procesul verbal nr.27134/2006 
aparŃinând pârâtei Autoritatea NaŃională a Vămilor D.R.V. Cluj.  

Este cunoscut faptul că potrivit normelor juridice instituite prin Codul de procedură civilă, 
calitatea procesuală pasivă presupune existenŃa unei identităŃi între persoana pârâtului şi cel despre 
care se pretinde că este obligat în raportul juridic dedus judecăŃii, iar în situaŃiile juridice pentru a 
căror realizare calea justiŃiei este obligatorie, calitatea procesuală pasivă aparŃine celui faŃă de care 
se poate realiza interesul respectiv, reclamantul fiind obligat să justifice atât calitatea procesuală 
activă cât şi pe cea pasivă, prin indicarea obiectului cererii şi a motivelor de fapt şi de drept pe care 
se întemeiază pretenŃia sa. 

În speŃă, reclamanta nu a justificat calitatea procesuală a pârâtei DGFP Cluj iar împrejurarea 
că nu a atacat decizia emisă de această autoritate conduce la concluzia că acŃiunea reclamantei astfel 
cum a fost formulată şi susŃinută trebuia respinsă faŃă de această pârâtă. 

Este de principiu că procedura administrativ-jurisdicŃională, în faŃa organelor administrativ-
fiscale este facultativă şi gratuită, însă, odată aleasă această cale este necesară epuizarea ei, organele 
abilitate ale pârâtei urmând să soluŃioneze contestaŃia formulată de parte care poate contesta 
ulterior, în instanŃă, decizia pronunŃată dacă este nemulŃumită de soluŃie, în condiŃiile Codului de 
procedură fiscală. 

În speŃă, însă, această procedură nu a fost respectată, reclamanta necontestând decizia 
pronunŃată de pârâta DGFP Cluj, astfel că atacarea doar a actelor premergătoare, cu nesocotirea 
art.179 şi urm. C.pr.fiscală nu este posibilă, acŃiunea reclamantei nefiind admisibilă şi ca atare se 
impunea respingerea acesteia. 

Întrucât instanŃa de fond nu a procedat astfel a pronunŃat o soluŃie nelegală şi prin urmare, 
Curtea, în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ. va respinge recursul declarat de către reclamantă, va 
admite recursul declarat de către pârâte, va casa hotărârea atacată şi în temeiul art.179 şi urm. 
C.pr.fiscală va respinge acŃiunea reclamantei,  

Curtea reŃine, de altfel, că este greu de realizat controlul judiciar asupra soluŃiei pronunŃate 
întrucât din considerentele hotărârii instanŃei de fond nu se poate stabili care sunt motivele de fapt şi 
de drept care au format convingerea instanŃei sau care sunt cele pentru care susŃinerile părŃilor au 
fost înlăturate; se poate observa din cuprinsul  acesteia că scriptic există o reluare a situaŃiei de fapt 
din speŃă referitoare la cererea de chemare în judecată, motivarea acestei cereri aşa cum a fost 
făcută de părŃi, poziŃia procesuală a părŃilor, starea de fapt aşa cum este expusă de către acestea şi 



soluŃia instanŃei care se doreşte a fi o concluzie a considerentelor expuse, însă, motivele de fapt şi 
de drept care au format convingerea instanŃei sau care sunt cele pentru care susŃinerile părŃilor au 
fost înlăturate nu există, soluŃia instanŃei fiind practic nemotivată. 

Nu se poate susŃine cu temei că prin soluŃia pronunŃată Curtea înlătură liberul acces al 
reclamantei la justiŃie, făcând astfel imposibilă cenzurarea pe fond a unui act administrativ care 
pretinde că îi vatămă drepturile. 

Curtea reŃine că dreptul consacrat de art.21 din ConstituŃia României şi cel prevăzut de art.6 
paragr.1 din ConvenŃia Europeană pentru apărarea drepturilor omului nu este absolut însă trebuie să 
fie efectiv deoarece ConvenŃia apără drepturi concrete şi efective nu drepturi teoretice şi iluzorii. Cu 
toate acestea, jurisprudenŃa constantă a CEDO recunoaşte că una dintre limitările dreptului de acces 
la o instanŃă vizează reglementarea condiŃiilor procedurale ale acŃiunii în justiŃie prin stabilirea unor 
proceduri, termene de efectuare a diferitelor acte de procedură, termene de prescripŃie, de decădere, 
etc. (cauza Golder c. Marea Britanie, cauza Stubbings c. Marea Britanie). Între aceste restricŃii se 
regăsesc şi dispoziŃiile Codului de procedură fiscală referitoare la termenele şi procedura de 
exercitare a acŃiunii în contencios administrativ. Prin urmare, reclamanta putea să prevadă în mod 
rezonabil că dacă nu acŃionează în limita şi prescripŃia impusă de legiuitor acŃiunea acesteia va fi 
respinsă, iar cenzurarea pe fond a actului administrativ care pretinde că îi vatămă drepturile nu va fi 
posibilă. (Judecător Mihaela SărăcuŃ) 

 
 
 
 

ExcepŃia de nelegalitate invocată la instanŃa de fond. Procedură de soluŃionare 

 
Nelegalitatea unui act administrativ, cu titlu de excepŃie, nu poate fi reŃinută în mod direct 

de către instanŃa investită să soluŃioneze fondul cauzei, ci excepŃia de nelegalitate trebuie 
soluŃionată cu respectarea art. 4 din Legea nr. 554/2004.    

Decizia nr. 546 din 8 martie 2007 

Prin sentinŃa civilă nr. 2195 din 24 noiembrie 2006 a Tribunalului Cluj s-a respins acŃiunea 
formulată de reclamanta C.C.C. împotriva pârâŃilor Consiliul Local al comunei Cuzăplac, P.M. - 
Primarul comunei Cuzăplac, M.I. , secretarul comunei Cuzăplac, Casa de Asigurări de Sănătate a 
JudeŃului Sălaj şi a DirecŃiei de Sănătate Publică Sălaj. 

Pentru a hotărî astfel, instanŃa a reŃinut următoarele: 
Reclamanta a fost titulara cabinetului medical situat în comuna Cuzăplac, jud. Sălaj, în 

calitate de medic de familie. Cabinetul medical a fost deŃinut prin contractul de comodat 3333/2000 
încheiat în conformitate cu art. 13 din OG 124/1998 având termen până la data de 13.09.2004. 

Reclamanta a solicitat Consiliului Local al comunei Cuzăplac prin adresa 2423/7.12.2004 
acordarea spaŃiului în care funcŃiona cabinetul medical al cărui titular era reclamanta pentru a 
înfiinŃa cabinetul de medicină de familie. 

Prin HCL a comunei Cuzăplac 46/2004 s-a respins cererea reclamantei privind 
concesionarea dispensarului medical hotărâre împotriva căreia reclamanta a formulat plângere 
prealabilă. Prin HCL 15/2004 Consiliul Local al comunei Cuzăplac a revocat HCL 46/2004 arătând 
reclamantei prin adresa de înaintare a hotărârii că modalitatea de atribuire a spaŃiului cu destinaŃia 
de cabinet medical urma să fie analizată într-o şedinŃă ulterioară. 

Ulterior prin HCL 26/2006 Consiliul Local al comunei Cuzăplac a aprobat organizarea 
licitaŃiei publice pentru închirierea spaŃiului cu destinaŃia de cabinet medical în suprafaŃă de 92,25 
mp situat în comuna Cuzăplac nr. 162, fiind organizată licitaŃia publică iar spaŃiul fiind închiriat 



unui medic de familie. Această pârâtă a comunicat faptul respectiv prin adresa nr. 607/27.05.2005 
reclamantei. 

Comisia de acreditare a cabinetelor medicale a judeŃului Sălaj a adresat reclamantei 
notificarea de neacreditare în data de 18.01.2005 pe motiv că, cabinetul medical al reclamantei nu 
îndeplineşte standardul nr. 5 respectiv are sediul într-un spaŃiu de care nu dispune în mod legal. 

Având în vedere notificarea de neacreditare 1/2005, prevăzut  art. 15 lit. c din contractul de 
fumizare de servicii medicale de asistenta medicală primară nr. 134/2004 şi prevederile art. 16 lit. a 
şi art. 28 lit. c din contractul cadru aprobat prin HG 1485/2003, Casa de Asigurări de Sănătate Sălaj 
a comunicat reclamantei că începând cu data de 28.01.2005 Contractul nr. 134/2004 se reziliază. 

La memoriul reclamantei Casa de Asigurări de Sănătate Sălaj a arătat că nu este suspensivă 
de executare contestaŃia depusă împotriva notificării de neacreditare şi în termen de 90 de zile, de la 
emiterea notificării poate solicita reevaluarea cabinetului medical iar în cazul acreditării poate intra 
intr-o nouă relaŃie contractuală cu CAS Sălaj. 

Potrivit art. 14 alin. 2 din OG 124/1998 bunurile imobile aflate în proprietatea privată a 
Statului sau a unităŃilor administrativ teritoriale utilizate în prezent pentru activităŃi medicale pot fi 
date în folosinŃă gratuite, închiriate, concesionate ori vândute, fără licitaŃie publică cabinetelor 
medicale. 

Alin. 3 al aceluiaşi articol prevede că bunurile imobile aflate în proprietate publică vor fi 
trecute în domeniul privat al unităŃilor administrativ teritoriale potrivit art. 10 din Legea 213/1998. 

Ulterior, Guvernul Românei a emis Hotărârea 884/2004 care arată că bunurile imobile aflate 
în proprietatea publică a unităŃilor administrativ teritoriale în care funcŃionează cabinete medicale 
înfiinŃate potrivit OG 124/1998 trec în proprietatea privată a unităŃilor administrativ teritoriale 
potrivit art. 1 din Legea 213/1998 privind proprietate a publică în termen de 90 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei hotărâri, urmând ca să fie făcută concesionarea imobilelor fără licitaŃie 
publică conform OG 124/1998. 

Potrivit art. 19 din Legea 215/2001 unităŃile administrativ teritoriale sunt persoane juridice 
de drept public cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu. 

În conformitate cu art. 38 alin. 5 din Legea 215/2001 Consiliul Local hotărăşte darea în 
administrare, concesionare sau închiriere a bunurilor proprietate publică a comunei având atribuŃii 
conform art. 38 alin. 2 lit. c privind administrarea domeniului public şi privat al comunei. Aceste 
prevederi sunt preluate în art. 121 şi următoarele din Legea 215/2001, iar trecerea unui bun din 
proprietatea publică În proprietatea privată se face la iniŃiativa consiliului local care hotărăşte 
asupra trecerii unui bun din domeniu public în domeniu privat. 

Guvernul Românei deşi exercită administrarea generală a statului, nu poate să se substituie 
consiliului local fără încălcarea dreptului de proprietate a acestuia. Dreptul de proprietate stabilit în 
ConstituŃie ocroteşte atât dreptul de proprietate publică cât şi dreptul de proprietate privată, atât a 
statului cât şi a particularilor, astfel că prin adoptarea unei hotărâri de guvern nu poate avea loc o 
trecere a unui bun imobil din domeniul public a unei unităŃi administrativ teritoriale în domeniul 
privat al aceleiaşi unităŃi administrativ teritoriale. 

În acest sens s-a pronunŃat şi Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie Bucureşti care prin Decizia 
351/2006 a admis excepŃia de nelegalitate a art.1 alin.l din HG 884/2004. InstanŃa supremă a fost 
sesizată cu excepŃia de nelegalitate de către o altă instanŃă, astfel că se pune întrebarea dacă 
soluŃionarea unei excepŃii de nelegalitate pronunŃată la sesizarea unei alte instanŃe poate avea efect 
şi cu privire la alte părŃi decât cele între care a avut loc litigiul şi în alt dosar decât cel în care a fost 
invocată. 

Tribunalul a considerat că admiŃându-se excepŃia de nelegalitate a unui act normativ instanŃa 
supremă a exercitat pe lângă contenciosul subiectiv un contencios obiectiv în sensul că admiŃând 
excepŃia de nelegalitate a art. 1 alin. 1 a HG 884/2004, respectiva unei norme cu caracter 
impersonal şi general, dispoziŃia respectivă poate fi înlăturată din toate cauzele deoarece în cazul în 



care ar fi sesizată din nou cu această excepŃie de nelegalitate, Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie ar 
putea invoca autoritatea de lucru judecat. 

Prin urmare, existând obligaŃia stabilită conform art. 14 alin. 3 din OG 124/1998 în sarcina 
statului sau a unităŃii administrativ teritoriale de a trece un bun din domeniul public în domeniul 
privat, acea unitate administrativ teritorială trebuia să efectueze schimbarea regimului bunului 
imobil din public în privat, iar în cazul în care refuză acest lucru, avea posibilitatea să sesizeze 
instanŃa de judecată pentru a obliga consiliul local care are în atribuŃii schimbarea regimului 
bunurilor proprietate publică să efectueze această schimbare. 

În cazul de faŃă reclamanta nu a solicitat obligarea Consiliului local al comunei Cuzăplac de 
a proceda la schimbarea regimului bunului imobil din public în privat, astfel că solicitarea acesteia 
de a obliga consiliul local la încheierea unui contract de concesiune în baza prevederilor art.14 
alin.2 din OG 124/1998 nu este admisibilă. Aceasta deoarece articolul 14 alin.2 din OG 124/1998 se 
referă la bunurile aflate în proprietate privată, iar bunurile aflate în proprietate publică pot fi 
concesionate doar după trecerea din domeniul public în domeniul privat şi după finalizarea 
operaŃiunii de inventariere, conform art. 10 şi 19 din Legea 213/1998. 

Întrucât bunul imobil nu a fost trecut din domeniul public în domeniul privat, acesta poate fi 
concesionat conform hotărârii consiliului local potrivit art. 125 alin. 2 din Legea 215/200l. 

Astfel, HCL 26/2005 este legală atât timp cât bunul imobil se află în domeniul public al 
comunei Cuzăplac. De asemenea, reclamanta nu a solicitat anularea contractului de concesiune 
încheiată în baza acestei hotărâri, act juridic care ar rămâne în fiinŃă iar concesionarea bunului 
imobil din Cuzăplac nr. 262 reclamantei nu ar fi posibilă. 

Pe de altă parte, potrivit art. 68 primarul este autoritatea executivă a comunei, iar secretarul 
potrivit art. 120/9 avizează hotărâri le consiliului local. Potrivit acestor prevederi, primarul nu 
răspunde de actele consiliului local, iar răspunderea secretarului în privinŃa avizării acestor hotărâri 
nu pot fi reŃinute dat fiind cele mai sus specificate. 

AcŃiunea în despăgubiri contra consiliului local, primarului şi secretarului comunei Cuzăplac 
nu a fost admisibilă întrucât actul administrativ nu a fost anulat iar pârâtul Consiliul local nu a fost 
obligat la încheierea contractului de concesiune iar cererea accesorie pentru despăgubiri urmează 
soarta cererii principale, astfel că acŃiune a pentru anularea HCL 26/2005 şi încheierea contractului 
de concesiune pentru imobilul din Cuzăplac nr. 262 fiind respinsă a fost respinsă şi cererea 
reclamantei pentru despăgubiri. 

Aceste despăgubiri ca daune materiale reprezintă valoarea veniturilor de care reclamanta în 
calitatea de medic de familie al comunei Cuzăplac le-ar fi putut realiza în condiŃiile în care ar fi 
funcŃionat cabinetul medical în continuare. Aceste despăgubiri în condiŃiile în care a fost intentată 
acŃiunea nu pot fi obŃinute şi ele nu sunt consecinŃa obligatorie a lipsei de folosinŃă a spaŃiului din 
litigiu întrucât serviciile medicale nu au fost prestate de reclamantă. 

De asemenea, consiliul local nefiind chemat în judecată pentru a fi obligat la trecerea unui 
bun din domeniul public în domeniul privat nu poate fi obligat la despăgubiri. 

În ce priveşte obligarea pârâtei Casa de Asigurări de Sănătate Sălaj la încheierea contractului 
de fumizare de servicii medicale, instanŃa nu poate să oblige acest pârât fără existenta unei 
acreditări a cabinetului medical de comisia de acreditare a serviciilor medicale în asistenta medicală 
primară pentru că ar contraveni prevederilor HG 1485/2003 pronunŃând o hotărâre nelegală. 
Rezilierea contractului de concesiune a intervenit conform clauzelor contractuale, astfel că vechiul 
contract de fumizare a serviciilor medicale a încetat. 

De asemenea, DirecŃia de Sănătate Publică Sălaj a înŃeles să nu organizeze un concurs 
pentru ocuparea postului de medic de familie al comunei Cuzăplac, astfel că reclamanta a renunŃat 
la acest capăt de cerere, renunŃare de care s-a luat act în data de 21.10.2005, iar solicitarea nu a fost 
reiterată. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta C.C.C. solicitând admiterea acestuia 
în temeiul art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă şi, având în vedere faptul că Tribunalul Cluj a 



soluŃionat cauze fără să intre în cercetarea fondului, casarea hotărârii atacate cu trimiterea cauzei 
spre rejudecare instanŃei de fond. 

În dezvoltarea motivelor de recurs, recurenta-reclamantă învederează faptul că instanŃa de 
fond şi-a fundamentat soluŃia pe o excepŃie de nelegalitate care nu a fost invocată de nici o parte din 
acest dosar şi nici de instanŃă, din oficiu. 

Potrivit doctrinei de specialitate, excepŃia de nelegalitate sau de ilegalitate a fost definită ca 
„un mijloc de apărare prin care, în cadrul unui proces pus în curgere pentru alte temeiuri decât 
nevalabilitatea actului de drept administrativ, una din părŃi, ameninŃată să i se aplice un asemenea 
act ilegal se apără invocând acest viciu şi cere ca actul să nu fie luat în considerare la soluŃionarea 
speŃei”. 

ExcepŃia de nelegalitate nu se confundă cu excepŃia de neconstituŃionalitate a unei dispoziŃii 
legale care este o formă de abrogare atipică şi care are o înrâurire directă şi obligatorie asupra 
tuturor cauzelor în curs de judecată în care sunt incidente dispoziŃiile declarate neconstituŃionale. 
ExcepŃia de nelegalitate presupune doar înlăturarea sau neaplicarea acelui act administrativ, în cazul 
nostru art. 1 alin 1 din HG nr. 884/2004, admiterea acesteia producând efecte numai faŃă de părŃile 
din proces şi nu faŃă de toŃi justiŃiabilii care invocă dispoziŃiile art. 1 alin. 1 din HG nr. 884/2004, în 
litigiile pe care le au pe rolul diverselor instanŃe judecătoreşti. 

În mod greşit instanŃa de fond a luat în considerare la fundamentarea acestei soluŃii , o 
posibilă invocare a unei autorităŃi de lucru judecat de către Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie în 
ipoteza în care aceasta ar fi fost sesizată cu excepŃia de nelegalitate a art. 1 alin. 1 din HG nr. 
884/2004 în prezentul dosar. 

Prin modalitatea în care a soluŃionat cauza, instanŃa de fond a adus atingere implicită însuşi 
dreptului la apărare şi principiului contradictorialităŃii procesului civil deoarece nici una dintre părŃi 
nu a putut să pună concluzii referitoare la invocarea acestei excepŃii de nelegalitate. 

IntimaŃii-pârâŃi Consiliul Local Cuzăplac şi Primarul Comunei Cuzăplac au depus 
întâmpinare în cauză prin care solicită respingerea recursului ca nefondat. 

În motivele dezvoltate pe larg în întâmpinare, intimaŃii-pârâŃi învederează instanŃei că prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2005, Consiliul Local Cuzăplac, în calitatea sa de autoritate 
deliberativă a administraŃiei publice locale competentă exclusiv să administreze domeniul public al 
comunei Cuzăplac, a stabilit ca modalitate de administrare a imobilului în litigiu, închirierea. 

Potrivit prevederilor legale în vigoare, alegerea modalităŃii de administrare a domeniului 
public de interes local revine exclusiv autorităŃilor deliberative ale administraŃiei publice locale, 
care nu pot fi constrânse sub nici o formă să-şi însuşească una sau alta dintre modalităŃile de 
administrare. În caz contrar s-ar aduce o atingere gravă principiului autonomiei locale consacrat atât 
de ConstituŃia României cât şi Legea nr. 215/2001. 

Cu privire la nelegalitatea dispoziŃiilor art. 1 alin. 1 din HG nr. 884/2004 s-a pronunŃat 
inclusiv Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie prin decizia nr. 351 din 1 februarie 2006, în sensul că 
acestea sunt nelegale în raport cu prevederile art. 2,3,8 şi 10 din Legea nr. 215/2001. 

Referitor la introducerea în cauză a primarului comunei, atât prin acŃiunea iniŃială cât şi prin 
menŃinerea lui în cuprinsul precizărilor la acŃiune, intimaŃii-pârâŃi invocă lipsa calităŃii procesuale 
pasive a acestuia  raportat la prevederile Legii nr. 215/2001 şi la prevederile art. 16 din Legea nr. 
554/2005. 

În ceea ce priveşte cererea accesorie de acordare a daunelor pârâŃii-intimaŃi menŃionează 
faptul că aceasta este inadmisibilă deoarece nimeni nu poate solicita repararea unui eventual 
prejudiciu suferit din culpa sa. 

Analizând recursul prin prisma motivelor invocate, curtea de apel constată că este fondat 
pentru următoarele considerente: 

Litigiul de faŃă se grefează pe dispoziŃiile art. 1 alin.(1) din HG nr. 884/2004 privind 
concesiunea unor spaŃii cu destinaŃia de cabinete medicale, în sensul că reclamanta a solicitat 
pronunŃarea unei sentinŃe prin care pârâtul de rândul 1 să fie obligat la încheierea contractului de 



concesiune pentru spaŃiul cu destinaŃia de cabinet medical situat în comuna Cuzăplac nr. 162 jud. 
Sălaj sub sancŃiunea unor penalităŃi de întârziere, precum şi la plata de despăgubiri materiale şi 
morale. Totodată s-a solicitat anularea HCL nr. 26/2005 privind organizarea licitaŃiei publice pentru 
închirierea spaŃiului cu destinaŃia de cabinet medical, cu cheltuieli de judecată. 

Prima instanŃă a reŃinut în considerentele sentinŃei prin care a respins acŃiunea reclamantei 
întemeiată pe dispoziŃiile art. 1 alin. (1) din  HG nr. 884/2004, faptul că aceste dispoziŃii sunt 
nelegale, în sensul că, deşi Guvernul României exercită administrarea generală a statului, nu se 
poate totuşi substitui consiliului local, fără încălcarea dreptului de proprietate a acestuia. S-a reŃinut 
că prin ConstituŃie este ocrotit atât dreptul de proprietate publică cât şi privată, atât a statului cât şi a 
particularilor, astfel că, prin adoptarea unei hotărâri de guvern nu poate avea loc o trecere a unui 
bun imobil din domeniul public a unei unităŃi administrativ-teritoriale, în domeniul privat al 
aceleiaşi unităŃi administrativ-teritoriale. 

Astfel, prima instanŃă şi-a motivat soluŃia prin reŃinerea ca nelegale a dispoziŃiilor unei 
hotărâri de guvern, despre care a arătat că, inclusiv instanŃa supremă s-a pronunŃat în sensul 
admiterii excepŃiei de nelegalitate, fără ca o asemenea excepŃie să fi fost invocată în cauză, de 
vreuna dintre părŃi ori de instanŃă din oficiu, conform art. 4 din Legea nr. 554/2004. 

Potrivit acestor dispoziŃii legale, „Legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi 
cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepŃie, din oficiu sau la cererea părŃii 
interesate. În acest caz, instanŃa, constatând că de actul administrativ depinde soluŃionarea 
litigiului pe fond, va sesiza prin încheiere motivată instanŃa de contencios administrativ 
competentă, suspendând cauza.” 

Neprocedând în sensul dispoziŃiilor legale citate, prima instanŃă a pronunŃat  o hotărâre 
nelegală, întrucât modul de soluŃionare a unei excepŃii de nelegalitate are efecte inter partes 
litigantes. Astfel, hotărârea primei instanŃe va fi casată în întregime urmare a admiterii recursului, în 
conformitate cu dispoziŃiile art. 312 alin (1) Cod procedură civilă raportat la art. 20 din Legea nr. 
554/2004. 

Cauza a fost soluŃionată de o instanŃă competentă material şi  care s-a pronunŃat asupra 
fondului cauzei, astfel că nu sunt motive de casare cu trimitere, instanŃa de recurs urmând să reŃină 
cauza spre rejudecare în fond, potrivit art. 20 alin.(3) teza 1 din Legea nr. 554/2004. 

Întrucât soluŃionarea litigiului pe fond depinde de actul administrativ, instanŃa de recurs va 
dispune conform art. 4 alin (1) teza a 2-a din Legea nr. 554/2004 sesizarea CurŃii de Apel Cluj în 
vederea soluŃionării excepŃiei de nelegalitate privind art. 1 alin (1) din HG nr. 884/2004, 
suspendând în consecinŃă soluŃionarea prezentului recurs până la soluŃionarea irevocabilă a 
excepŃiei de nelegalitate. .(Judecător Lucia Brehar ) 

 
 

InstanŃa competenta să determine dacă de actul administrativ unilateral în raport de care este 
invocată excepŃia de nelegalitate depinde soluŃionarea litigiului pe fond 

InstanŃa în faŃa căreia este invocată excepŃia de nelegalitate a unui act administrativ 
unilateral are rolul de „filtru” similar celui pe care instanŃa în faŃa căreia este invocată excepŃia 
de neconstituŃionalitate îl are. 

InstanŃa de contencios administrativ investită cu litigiul în care este invocată excepŃia de 
nelegalitate a unui act administrativ unilateral, este cea îndreptăŃită să constate că de actul 
administrativ atacat depinde soluŃionarea litigiului pe fond. 

Sesizarea instanŃei competente să soluŃioneze excepŃia de nelegalitate printr-o încheiere 
motivată şi dispunând suspendarea cauzei, confirmă împrejurarea că această instanŃă determină 
dacă de actul administrativ unilateral în raport de care este invocată excepŃia de nelegalitate 
depinde soluŃionarea litigiului pe fond. 



Decizia nr.862 din 23 aprilie 2007  

Prin sentinŃa civilă nr. 135 din 19.01.2007 a Tribunalului Cluj a fost admisă excepŃia de 
nelegalitate şi constatată nelegalitatea dispoziŃiei nr. 2.540/2003 a Primarului Municipiului Cluj-
Napoca şi a fost respinsă acŃiunea formulată de reclamantul Sindicatul „Civitas” al salariaŃilor 
Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, în contradictoriu cu pârâŃii Primarul Municipiului 
Cluj-Napoca şi Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, având ca obiect litigiu de muncă. 

Analizând recursul formulat din prisma motivelor invocate, Curtea l-a apreciat ca fiind 
nefondat din următoarele considerente.  

InstanŃa în faŃa căreia este invocată excepŃia de nelegalitate a unui act administrativ 
unilateral are rolul de „filtru” similar celui pe care instanŃa în faŃa căreia este invocată excepŃia de 
neconstituŃionalitate îl are. 

InstanŃa de contencios administrativ investită cu litigiul în care este invocată excepŃia de 
nelegalitate a unui act administrativ unilateral, este cea îndreptăŃită să constate că de actul 
administrativ atacat depinde soluŃionarea litigiului pe fond. 

Sesizarea instanŃei competente să soluŃioneze excepŃia de nelegalitate printr-o încheiere 
motivată şi dispunând suspendarea cauzei, confirmă împrejurarea că această instanŃă determină dacă 
de actul administrativ unilateral în raport de care este invocată excepŃia de nelegalitate depinde 
soluŃionarea litigiului pe fond. 

Tribunalul a apreciat aşadar, evaluând efectele actelor amintite că pentru soluŃionarea pe 
fond a litigiului sunt incidente, în aplicarea principiilor care guvernează aplicarea legii în timp, actul 
pentru care a fost invocată excepŃia de nelegalitate. 

Actul atacat apare ca nelegal nefiind respectată cerinŃa conformării cu actele normative cu 
forŃă superioară şi cu nerespectarea condiŃiilor de formă instituite de acestea, respectiv în lipsa unei 
hotărâri a consiliului local cu privire la aprobarea funcŃiilor publice din aparatul propriu de 
specialitate, fără a exista avizul favorabil al AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici, agenŃie 
care subsecvent a vizat negativ propunerea primarului municipiului Cluj-Napoca. 

Fundamentul juridic al acŃiunii fiind actul administrativ a cărui nelegalitate a fost constatată, 
punerea în executare a unei dispoziŃii declarate ca nelegale nu poate fi realizată. 

SusŃinerea reclamantului că în speŃă nu sunt aplicabile prevederile Legii nr. 188/1999 
privind pe funcŃionarii publici întrucât, abia prin punerea în executare a deciziei nr. 2.540/2003 a 
Primarului municipiului Cluj, salariaŃii aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Cluj-
Napoca urmau să fie numiŃi funcŃionari publici şi să le fie aplicabile prevederile Legii nr. 188/1999. 
În momentul de faŃă, aceştia fiind salariaŃi se supun jurisdicŃiei ce reglementează conflictele de 
muncă şi nu pe cea privind contenciosul administrativ, nu pot fi primite având în vedere obiectul 
acŃiunii promovate de reclamant şi persoanele pentru care s-a justificat calitatea procesuală pasivă, 
respectiv Primarul municipiului Cluj-Napoca şi Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, astfel 
că materia în care urmează a fi soluŃionat un astfel de litigiu este determinat, în acest context, fără a 
avea relevanŃă calitatea membrilor reclamantului. 

InstanŃa care s-a pronunŃat în cauză este instanŃa competentă având în vedere dispoziŃiile art. 
10 din Legea nr. 554/2004, astfel că nu suntem în prezenŃa motivului de recurs prevăzute de art. 304 
pct. 3 C.pr.civ., competenŃa nefiind alegată în raport cu prevederile art. 911 din Legea nr. 188/1999, 
ci în raport cu normele de drept comun, iar pentru aceleaşi considerente, alegaŃiile referitoare la 
aplicarea prevederilor art. 282 alin. 1 C.pr.civ., nu pot fi primite având în vedere prevederile art. 20 
din Legea nr. 554/2004. 

SusŃinerile recurentei vizând soluŃionarea excepŃiei de nelegalitate nu pot fi primite în raport 
cu prevederile art. 4 din Legea nr. 554/2004 care statuează asupra competenŃei instanŃei de 
contencios administrativ de a soluŃiona o astfel de excepŃie şi având în vedere faptul că o autoritate 
publică poate invoca în faŃa instanŃei nulitatea absolută a unor acte emise chiar de către aceasta, nu 
se poate susŃine cu temei că autoritatea publică nu poate invoca excepŃia de nelegalitate a actelor 
emise de aceasta. 



Motivele de recurs invocate de recurentă nu pot fi primite pentru considerentele deja 
evidenŃiate care relevă că nu suntem în prezenŃa motivelor de recurs invocate întrucât hotărârea 
pronunŃată a fost dată fără încălcarea competenŃei altei instanŃe şi în compunerea determinată de 
aplicarea normelor legale incidente. (Judecător Augusta Chichişan) 

 
 
 
 
 

Contencios administrativ. ExcepŃie de nelegalitate a actului administrativ. CondiŃii de invocare a 
acesteia 

Potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, legalitatea unui act administrativ unilateral 
poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepŃie, din oficiu sau la cererea părŃii 
interesate, caz în care instanŃa, constatând ca de actul administrativ depinde soluŃionarea litigiului 
pe fond, va sesiza prin încheiere motivată instanŃa de contencios administrativ competentă, 
suspendând cauza.  

Prin urmare, atunci când excepŃia este invocată de către parte, instanŃa în faŃa căreia este 
ridicată trebuie să reŃină, prealabil sesizării instanŃei de contencios administrativ, împrejurarea că 
de actul administrativ atacat depinde soluŃionarea litigiului pe fond, legătură funcŃională care 
lipseşte în speŃă deoarece procesul de fond reprezintă o contestaŃie la executare prin care se 
solicită anularea formelor de executare silită pornite în baza unor titluri executorii reprezentând 
hotărâri judecătoreşti, precum şi lămurirea înŃelesului, întinderii şi aplicării unuia dintre titluri. 

Decizia nr. 617 din 16 martie 2007 

Prin sentinŃa civilă nr. 5272 din 11 decembrie 2006 a Tribunalului Maramureş s-a respins 
excepŃia autorităŃii de lucru judecată invocată de intimata I.L. şi excepŃia de nelegalitate a înscrierii 
de pe actul de stare civilă a lui A.P., trecut la poziŃia nr.1 din Registrul de Stare Civilă pentru 
născuŃi pe anul 1961 volumul I al fostului Sfat Popular al comunei Buteasa, excepŃie invocată de 
contestatorul A.P. 

S-a restituit dosarul Judecătoriei Şomcuta Mare, în vederea continuării judecăŃii. 
Pentru a pronunŃa această hotărâre, tribunalul a reŃinut că prin încheierea din 25.04.2006 

pronunŃată de Judecătoria Şomcuta Mare s-a dispus sesizarea Tribunalului Maramureş în vederea 
soluŃionării excepŃiei de nelegalitate a înscrierii de pe actul de stare civilă a lui A.P., trecut la poziŃia 
I din Registrul de Stare Civilă pentru născuŃi pe anul 1961, volumul I al Sfatului Popular al comunei 
Buteasa, a menŃiunii „anulat în baza sentinŃei nr.913/7.11.1962 a Tribunalului Popular Raional 
Şomcuta Mare”. 

ExcepŃia de nelegalitate a înscrierii menŃiunii vizând anularea înfierii făcută pe actul de stare 
civilă a lui A.P., a fost invocată de acesta într-un dosar având ca obiect contestaŃie la executare, 
executare pornită în baza unei sentinŃe pronunŃate într-o acŃiune de partaj succesoral dintre 
contestatorul A.P. şi intimata I.L.. 

S-a apreciat de instanŃa fondului că verificarea legalităŃii actului administrativ prin care s-a 
anulat menŃiunea înfierii contestatorului de către tatăl său – a cărei succesiune s-a dezbătut – are 
înrâurire asupra fondului, fiind necesară sesizarea instanŃei de contencios administrativ. 

ExcepŃia de nelegalitate a fost motivată şi în scris de contestator şi s-a arătat că această 
menŃine este un act administrativ nelegal pentru că sentinŃa civilă nr.913 din 7.11.1962 a fostului 
Tribunal Popular Raional Şomcuta Mare nu există şi că toate demersurile făcute în scopul aflării 
acestei sentinŃe au eşuat. 



S-a mai reŃinut că prin adresa Parchetului de pe lângă Judecătoria Şomcuta Mare se 
comunică contestatorului că sentinŃa nr. 913/1962 a Tribunalului Popular Raional Şomcuta Mare nu 
a fost găsită nici la Arhivele Statului şi chiar dacă menŃiunea ar fi fost notată în fals, nu se poate 
angaja răspunderea penală a făptuitorului, întrucât a intervenit prescripŃia răspunderii penale. 

InstanŃa de fond a respins excepŃia autorităŃii de lucru judecat prin care se alega faptul că 
menŃiunea în discuŃie, anularea ei, legalitatea ei, a mai făcut obiectul unor astfel de dosare existente 
între părŃi, dosare care s-au anexat la prezenta cauză, considerând că lipseşte identitatea de cauză ca 
temei juridic al cererii. Astfel, instanŃa a constatat că menŃiunea înscrierii desfacerii înfierii care 
face obiectul prezentei excepŃii de nelegalitate, nu a mai fost analizată prin prisma dispoziŃiilor  art. 
4 din Legea nr. 554/2004, dispoziŃii care reglementează procedura de soluŃionare a excepŃiei de 
nelegalitate a unui act administrativ unilateral. 

Tribunalul a respins excepŃia reŃinând că o atare menŃiune, făcută în anul 1962, de un 
funcŃionar al fostului Sfat Popular al comunei Şomcuta Mare nu mai poate fi actuală în raport de 
exigenŃa principiului neretroactivităŃii legii, sprijinindu-se pe opinia Înaltei CurŃi de CasaŃie şi 
JustiŃie a României, pe care a împărtăşit-o, în sensul că este inadmisibilă excepŃia ce vizează un act 
administrativ individual emis anterior intrării în vigoare a Legii nr.554/2004. 

De asemenea, a mai considerat că nu este îndeplinită o cerinŃă obligatorie, ca actul ce 
formează obiectul cauzei pe fond să fie emis în aplicarea actului administrativ a cărui nelegalitate 
este invocată pe cale de excepŃie raportat la obiectul cauzei de fond care este contestaŃie la 
executare. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs contestatorul, solicitând casarea sentinŃei atacate 
şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanŃe. 

În motivare, contestatorul a arătat, în esenŃă, că instanŃa de fond a procedat greşit respingând 
excepŃia pe de o parte, ca inadmisibilă, iar pe de altă parte, pentru lipsa unei legături cu obiectul 
cauzei de fond. 

Cu privire la primul aspect, recurentul a dezvoltat pe larg susŃinerea sa potrivit căreia nu este 
vorba în speŃă de o retroactivare a unor prevederi legale. 

În ceea ce priveşte interpretarea eronată a dependenŃei soluŃionării litigiului de fond de actul 
administrativ atacat, recurentul a arătat că toate hotărârile judecătoreşti a căror executare silită s-a 
solicitat au ca temei menŃiunea în discuŃie, care face ca A.P. să nu mai fie fratele după tată a lui I.L., 
fiind astfel privat de drepturile succesorale care derivă din înfierea cu efecte depline, iar dacă 
menŃiunea este nelegală, consideră recurentul că va fi admisă contestaŃia la executare.  

Intimata a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului.   
În motivare, a arătat că nu poate fi neglijată natura contestaŃiei la executare, art. 399 alin. 3 

şi 4 C. pr. civ. prevăzând că numai în cazul altor titluri executorii decât hotărârile judecătoreşti pot 
fi invocate de apărări de fond. În plus, a mai arătat că problema litigioasă a fost verificată în cadrul 
tuturor dosarelor formate în cauză începând cu 1994. 

Analizând recursul declarat, Curtea reŃine următoarele: 
Recursul este nefondat şi urmează a fi respins. 
Potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, legalitatea unui act administrativ unilateral 

poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepŃie, din oficiu sau la cererea părŃii 
interesate, caz în care instanŃa, constatând ca de actul administrativ depinde soluŃionarea litigiului 
pe fond, va sesiza prin încheiere motivată instanŃa de contencios administrativ competentă, 
suspendând cauza.  

Prin urmare, atunci când excepŃia este invocată de către parte, instanŃa în faŃa căreia este 
ridicată trebuie să reŃină, prealabil sesizării instanŃei de contencios administrativ, împrejurarea că de 
actul administrativ atacat depinde soluŃionarea litigiului pe fond, legătură funcŃională care lipseşte 
în speŃă. Astfel, procesul de fond reprezintă o contestaŃie la executare prin care se solicită anularea 
formelor de executare silită pornită în baza unor titluri executorii reprezentând hotărâri 
judecătoreşti, precum şi lămurirea înŃelesului, întinderii şi aplicării unuia dintre titluri. 



Motivarea contestaŃiei vizează presupusa inexistenŃă a sentinŃei civile nr. 913/1962 a fostului 
Tribunal Popular Raional Şomcuta Mare, pe baza căreia s-a făcut menŃiunea anulării înfierii pe 
actul de stare civilă al contestatorului, inexistenŃă care ar fi fost ignorată în mod greşit de toate 
instanŃele care au emis titlurile executorii. 

Potrivit art. 399 alin. 3 C. pr. civ., împotriva unui titlu executoriu se pot face apărări de fond 
în cadrul contestaŃiei la executare numai atunci când acesta nu este emis de o instanŃă de judecată. 
În speŃă, toate titlurile executorii puse în executare sunt hotărâri judecătoreşti, astfel încât apărările 
de fond depăşesc cadrul procesual al contestaŃiei.  După cum însuşi recurentul recunoaşte în 
motivarea recursului, este neîndoios că pretenŃiile sale îndreptate împotriva menŃiunii în discuŃie au 
caracter de apărări de fond. Astfel, recurentul urmăreşte înlăturarea menŃiunii ca nelegală, 
operaŃiune care să-i deschidă calea admiterii contestaŃiei la executare. În plus, petitele concrete ale 
contestaŃiei se referă la anularea formelor de executare şi lămurirea înŃelesului unei sentinŃe. 
Legătura dintre formele de executare şi menŃiune este evident inexistentă, iar lămurirea înŃelesului 
unei hotărâri trebuie să aibă acest caracter, nu să urmărească înlăturarea celor statuate judiciar. Prin 
urmare, obiectul litigiului de fond nu are legătură cu excepŃia de nelegalitate. 

Pe de altă parte, motivul respingerii la fond a excepŃiei de nelegalitate a fost acela că 
dispoziŃiile noi din Legea nr. 554/2004 nu pot retroactive. Această statuare a instanŃei de fond nu 
este corectă deoarece consacrarea prin norme exprese a excepŃiei de nelegalitate s-a efectuat doar 
sub aspect procedural, iar legea nouă de procedură este de imediată aplicare, aşa cum stabileşte art. 
725 alin. 1 C. pr. civ. ExcepŃia de nelegalitate exista şi sub imperiul reglementărilor anterioare, 
regimul său procedural fiind trasat de regulile generale de procedură civilă.  

Din aceeaşi perspectivă însă, instanŃa fondului a procedat greşit respingând excepŃia puterii 
de lucru judecat, cauza nouă având acest caracter numai prin faptul consacrării exprese a unei 
proceduri anterior consacrate prin norme generale, prin jurisprudenŃă şi prin doctrină, astfel încât 
este evident că înscrierea în discuŃie pe fond a mai făcut obiect al examinării judiciare. De 
asemenea, cauza care este avută în vedere de art. 1201 C. civ. se referă la raportul juridic şi nu la 
forma procedurală prin care partea încearcă să-l valorifice, iar art. 4 din Legea nr. 554/2004 este, 
aşa cum s-a arătat, doar o normă de procedură.  

FaŃă de cele de mai sus, Curtea urmează ca, în baza art. 4 alin. 3 din Legea nr. 554/2004, să 
respingă recursul. (Judecător Sergiu-Leon Rus) 

 
 

ExcepŃie de nelegalitate.Caracterul imprescriptibil. Act administrativ emis anterior intrării în 
vigoare a prevederilor Legii nr. 554/2004 

Potrivit art.4 din Legea nr.554/2004, legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi 
cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepŃie, din oficiu sau la cererea părŃii 
interesate, restul dispoziŃiilor jalonând procedura de judecată a excepŃiei. 

Prin acest text legal, se consacră, pe de o parte, dreptul de a obŃine anularea oricând în 
cadrul unui alt proces a unui act administrativ unilateral, iar pe de altă parte, se prevede 
procedura de urmat. 

Un astfel de drept  era recunoscut unanim în doctrină şi jurisprudenŃă, chiar în lipsa unei 
prevederi exprese, şi sub imperiul legii anterioare de contencios administrativ, respectiv nr. 
29/1990. 

În speŃă, excepŃia de nelegalitate a fost invocată după intrarea în vigoare a Legii nr. 
554/2004, chiar dacă procesul în cadrul căruia a fost invocată îşi are originea într-o dată 
anterioară. în acest sens, este relevantă sublinierea cuprinsă în art.4 alin.1 din Legea nr.554/2004, 
că excepŃia poate fi invocată oricând în cursul unui proces, prin această evidenŃiere înlăturându-se 
incidenŃa art.27 din Legea nr.554/2004, pe care prima instanŃă şi-a întemeiat argumentaŃia.  



Chiar dacă acestui text legal i-ar fi recunoscut aplicabilitatea în speŃă, nu ar fi suficient 
pentru a exclude excepŃia de nelegalitate de la beneficiul judecării potrivit legii procedurale noi. 
Într-adevăr, potrivit art.27 din lege cauzele aflate pe rolul instanŃelor la data intrării în vigoare a 
legii vor continua să se judece potrivit legii aplicabile în momentul sesizării instanŃei. Această 
simplă dispoziŃie nu este suficient de puternică pentru a justifica ultraactivitatea vechii legi, de 
altminteri extrem de discutabilă sub aspectul constituŃionalităŃii, şi cu privire la orice cerere nouă 
din proces. 

Decizia nr. 63 din 12 ianuarie 2007 

Prin sentinŃa civilă nr.1846 din 3 noiembrie 2006 a Tribunalului Cluj s-a respins ca 
inadmisibilă excepŃia de nelegalitate a autorizaŃiei de construcŃie nr.1041 din 10 iulie 2003 invocată 
de reclamanŃii C.O., C.V. şi C.O., în contradictoriu cu pârâŃii DirecŃia de Sănătate Publică a 
JudeŃului Cluj, B.G. şi B.R., Primăria Municipiului Cluj-Napoca şi Primarul Municipiului Cluj-
Napoca. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, prima instanŃă a reŃinut că prin acŃiunea înregistrată, 
reclamanŃii C.O., C.V. şi C.O. au chemat în judecată pârâta DirecŃia de Sănătate Publică a JudeŃului 
Cluj, solicitând pronunŃarea unei sentinŃe prin care să se dispună obligarea acesteia la revocarea 
avizului sanitar 1077/388/389/25.02.2003 acordat pârâŃilor B.G. şi B.R., iar ulterior reclamanŃii şi-
au extins acŃiunea faŃă de pârâŃii B.G. şi B.R., care sunt beneficiarii avizului sanitar cu nr. menŃionat 
şi faŃă de pârâta Primăria Municipiului Cluj-Napoca, solicitând anularea autorizaŃiei de construire 
nr.1041/10.07.2003 eliberată în favoarea pârâŃilor B. 

La termenul din 02.06.2006, reclamanŃii au invocat excepŃia de nelegalitate a autorizaŃiei de 
construcŃie nr.104l/l0.07.2003, emisă de Primarul Municipiului Cluj- Napoca, arătând că are la bază 
avizul sanitar nr.1077/388/389 din 25.02.2003, care este lovit de nulitate absolută fiind emis cu 
încălcarea dispoziŃiilor legale imperative. 

In motivarea excepŃiei s-a arătat că pârâŃii B.G. şi B.R. au cumpărat imobilul de locuit situat 
în Cluj-Napoca, de la numita G.M., care anterior vânzării a obŃinut autorizaŃia de construire 
nr.1499/2000 în baza căreia era autorizată să extindă imobilul pe orizontală prin construirea a încă 2 
încăperi, însă valabilitatea acestei autorizaŃii a expirat la 27.07.2002, şi deşi era pentru extindere 
orizontală, pârâŃii au procedat la supraînălŃare, construind o mansardă precum şi un zid înalt de 7,85 
m pe limita proprietăŃii lor fără acordul prealabil al vecinilor, zid care obturează complet penetrarea 
luminii solare cel puŃin în una din camere imobilului pe care îl deŃin, iar în celelalte permite intrarea 
luminii solare intr-un grad de 8 ori mai mic decât cel normal, stabilit în convenŃii internaŃionale. 

Pârâta Autoritatea de Sănătate Publică a JudeŃului Cluj, prin întâmpinarea depusă la dosar, a 
solicitat respingerea excepŃiei de nelegalitate a autorizaŃiei de construcŃie nr.1041/l0.07.2003, emisă 
de Primarul Municipiului Cluj-Napoca ca neîntemeiată. 

PârâŃii B.G. şi B.R. prin înscrisul întitulat note scrise, au solicitat respingerea excepŃiei de 
nelegalitate a autorizaŃiei de construcŃie nr.1041/10.07.2003, arătând pe cale de excepŃie că nu poate 
fi aplicată în speŃă având în vedere dispoziŃiile tranzitorii ale Legii nr.554/2004, iar în ipoteza în 
care s-ar aprecia că petitul privind anularea autorizaŃiei de construire a fost formulat ulterior data la 
care a fost introdus 12.11.2004 precede momentului intrării în vigoare a Legii nr.554/2004, motiv 
pentru care şi din acest punct de vedere dispoziŃiile privind excepŃia invocată nu sunt aplicabile. 

Analizând excepŃia de nelegalitate a autorizaŃiei de construcŃie nr.1041/10.07.2003 emisă de 
Primarul Municipiului Cluj-Napoca invocată de reclamanŃi, Tribunalul Cluj a reŃinut că temeiul de 
drept al excepŃiei îl constituie prevederile art.4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului 
administrativ, iar conform prevederilor art.27 din Legea nr.554/2004: "cauzele aflate pe rolul 
instanŃelor la data intrării în vigoare a prezentei legi vor continua să se judece potrivit legii 
aplicabile în momentul sesizării instanŃei". 

FaŃă de momentul intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004, tribunalul a considerat că ea este 
aplicabilă doar cauzelor intrate pe rolul instanŃelor după această dată iar în speŃă, acŃiunea 



promovată de reclamanŃi a fost înregistrată la data de 04.11.2003, deci anterior intrării în vigoare a 
Legii nr.554/2004, motiv pentru care dispoziŃiile acesteia, inclusiv cele statuate prin art.4 referitoare 
la excepŃia de nelegalitate nu sunt aplicabile. 

Cu toate că reclamanŃii au formulat extindere de acŃiune la termenul din 7.11.2003 şi în data 
de 9.07.2004, aceste extinderi preced momentului intrării în vigoare a Legii nr.554/2004, motiv 
pentru care şi din acest punct de vedere dispoziŃiile privind excepŃia de nelegalitate ar fi 
inaplicabile. 

A mai reŃinut tribunalul că prin art.4 alin.1 din Legea nr.554/2004 a fost instituită o nouă 
procedură privind excepŃia de nelegalitate în raport cu prevederile anterioare ale Legii nr.29/1990 şi 
prin derogare de la principiul general consacrat de art.17 C.pr.civ. Art.1 C.civ. şi art.15 alin.2 din 
ConstituŃia României consacră principiul neretroactivităŃii legii civile, iar principiul fundamental al 
contenciosului administrativ rezidă în faptul că legalitatea unui act administrativ se verifică şi se 
apreciază în raport cu prevederile legale în vigoare la data adoptării sau emiterii actului 
administrativ respectiv. 

Tribunalul a considerat că procedura specială privind soluŃionarea excepŃiei de nelegalitate a 
unui act administrativ reglementată prin dispoziŃiile art.4 din Legea nr. 554/2004 care cuprinde şi 
norme procedurale de judecare, precum şi calea de atac, modul de soluŃionare a recursului, este 
aplicabilă numai actelor administrative unilaterale, cu caracter individual, care au fost adoptate sau 
emise după intrarea în vigoare a acestei legi, până la această dată fiind aplicabile principiile 
generale de drept recunoscute de practica judiciară anterioară, iar prevederile art.4 ale Legii 
nr.554/2004 trebuie interpretate stricto sensu, prin coroborare cu celelalte dispoziŃii ale actului 
normativ, referitoare la aplicarea legii pentru procesele aflate pe rolul instanŃelor şi ca o consecinŃă, 
sunt incidente numai actelor administrative emise după data intrării în vigoare a acesteia, respectiv 
7.01.2005, sens în care este şi practica CEDO determinată de necesitatea securităŃii raporturilor 
juridice. 

Faptul că art.4 pct.1 din Legea nr.554/2004 stipulează că legalitatea unui act administrativ 
unilateral poate fi cercetată ori când în cadrul unui proces nu poate fi interpretat decât în limitele 
aplicabilităŃii legii respective începând cu data intrării în vigoare a acesteia; a admite contrariul ar 
însemna, în opinia tribunalului, încălcarea principiului neretroactivităŃii legii civile consacrat prin 
art.1 C.civ. şi art.15 alin.2 din ConstituŃia României. 

FaŃă de cele expuse, tribunalul a dispus respingerea excepŃiei de nelegalitate invocată de 
reclamanŃi şi întemeiată pe prevederile art.4 din Legea nr.554/2004, deoarece faŃă de dispoziŃiile 
tranzitorii nu poate fi aplicată în speŃă, iar pe de altă parte şi ca inadmisibilă, deoarece vizează 
autorizaŃia de construcŃie nr.1041/10.07.2003 emisă de Primarul Municipiului Cluj-Napoca, act 
administrativ emis anterior intrării în vigoare a acestei legi. 

Prima instanŃă a mai arătat că inadmisibilitatea excepŃiei de nelegalitate invocată cu privire 
la acte administrative emise anterior intrării în vigoare a Legii nr.554/2004 este întâlnită şi în 
jurisprudenŃa Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie. 

Având în vedere că în speŃă reclamanŃii au solicitat atât obligarea pârâtei DirecŃia de 
Sănătate Publică a JudeŃului Cluj la revocarea avizului sanitar nr.1077/388/389/25.02.2003 cât şi 
anularea a autorizaŃiei de construire nr.1041/10.07.2003 eliberată în favoarea pârâŃilor B.G. şi B.R., 
tribunalul a apreciat că de soluŃionarea excepŃiei de nelegalitate depinde soluŃionarea în ansamblu, 
pe fond a acŃiunii, a dispus suspendarea judecăŃii în baza art.244 alin. 1 pct.1 C.pr.civ., coroborat cu 
art.4 pct.1 din Legea nr.554/2004. 

Împotriva hotărârii au declarat recurs reclamanŃii C.O., C.V. şi C.O., solicitând admiterea 
acestuia, modificarea sentinŃei atacate în sensul admiterii excepŃiei de nelegalitate a autorizaŃiei de 
construcŃie nr. 1041/10 iulie 2003 emisă de Primarul mun. Cluj-Napoca. 

În motivare, recurenŃii au arătat că pârâŃii B. au obŃinut autorizaŃia nr. 1041/2003, nu în 
vederea ridicării unei construcŃii, ci pentru intrarea în legalitate cu privire la o construcŃie deja 
ridicată fără autorizaŃie, însă ceea ce au făcut pârâŃii este o construcŃie nouă, ridicată fără autorizaŃie 



de construcŃie, pe amplasamentul vechii construcŃii, pe care au demolat-o, extinzându-se cu noua 
construcŃie şi pe orizontală şi pe verticală. 

AutorizaŃia de construire nr. 1041/2003 este nelegală şi sub aspectul scopului în vederea 
căruia a fost emisă, anume de a pune în legalitate o construcŃie ridicată ilegal de către pârâŃi, ceea ce 
era inadmisibil deoarece, de vreme ce legea a fost încălcată, restabilirea ordinii de drept poate fi 
asigurată numai prin desfiinŃarea a ceea ce s-a făcut cu încălcarea legii, iar pe de altă parte, în 
condiŃiile în care la baza autorizaŃiei nr.1041/2003 nu a stat un aviz sanitar valabil, ci unul lovit de 
nulitate absolută. nici autorizaŃia emisă pe baza acelui aviz sanitar nu poate fi decât lovită de 
nulitate absolută. 

Ulterior, printr-o detaliere a motivelor de recurs, recurenŃii au subliniat că prin Legea 
nr.554/2004 s-a consacrat în mod expres posibilitate a invocării nelegalităŃii actului administrativ pe 
cale de excepŃie, însă o astfel de posibilitate exista şi sub imperiul Legii nr.29/1990, care în să nu 
reglementa o procedură specială pentru judecarea excepŃiei. 

Prin întâmpinare, intimata Autoritatea de Sănătate Publică a JudeŃului Cluj, solicită 
respingerea recursului şi menŃinerea hotărârii atacate ca fiind legală şi temeinică. 

În motivare, intimata arată că la termenul din 26.06.2006, recurenŃii - reclamanŃi au invocat 
excepŃia de nelegalitate a autorizaŃiei de construire nr.1041/10.07.2003, emisă de Primarul 
Municipiului Cluj -Napoca, arătând ca are la baza avizul sanitar emis cu încălcarea dispoziŃiilor 
legale imperative. 

Prin sentinŃa atacată, instanŃa de fond, în mod legal şi temeinic a respins ca inadmisibila, 
excepŃia de nelegalitate a autorizaŃiei de construire nr.1041 din 10 iulie 2003 invocata de recurenŃii 
reclamanŃi C.O., C.V. şi C.O.. 

Motivele de recurs invocate de recurenŃi, în ceea ce priveşte nelegalitatea autorizaŃiei de 
construire 1041/2004, întrucât la baza acesteia a stat un aviz sanitar lovit de nulitate absolută, nu 
corespund realităŃii deoarece pentru construcŃia imobilului aflat în litigiu s-au eliberat doua avize 
sanitare în două etape de construcŃie. Primul aviz sanitar s-a emis legal pentru obiectivul Casa - 
parter, respectându-se prevederile codului civil art.612 şi urm. şi dispoziŃiile Ord. MS. nr. 536/1997. 
Al doilea aviz sanitar nr. 1087-388/25.02.2003, s-a eliberat pentru obiectivul - Continuare lucrări 
începute în baza autorizaŃiei de construire nr.1499/2000, cu modificarea soluŃiei respectiv-
continuarea lucrărilor de extindere locuinŃa prin amenajarea podului sub forma de mansarda. Şi 
acest aviz a fost eliberat legal, în baza Certificatului de Urbanism nr.58356/24.10.2002 şi a actelor 
depuse la dosar de către solicitant respectându-se Normele sanitare în vigoare cu privire la 
modernizarea unei construcŃii deja existente. Prin aceste amenajări nu s-a schimbat amplasamentul 
locuinŃei şi nu s-au modificat semnificativ dimensiunile acesteia în timpul execuŃiei lucrărilor. 

Temeiul de drept al excepŃiei invocate de către recurenŃi îl constituie prevederile art.4 din 
Legea nr. 544/2004 a contenciosului administrativ potrivit căruia "legalitatea unui act administrativ 
unilateral poate fi cercetat oricând în cadrul unui proces pe cale de excepŃie, din oficiu sau la 
cererea unei părŃi interesate." Potrivit aceluiaşi act normativ - art.27. ,"Cauzele aflate pe rolul 
instanŃelor la data intrării în vigoare a prezentei legi vor continua să se judece potrivit legii 
aplicabile în momentul sesizării instanŃei" şi din cuprinsul acestor prevederi rezultă ca dispoziŃiile 
Legii nr. 544/2004 sunt aplicabile doar cauzelor intrate pe rolul instanŃelor după această dată. 

Faptul ca art.4 din acelaşi act normativ stipulează că legalitatea unui act administrativ 
unilateral poate fi cercetata oricând în cadrul unui proces, nu poate fi interpretat decât în limitele 
aplicabilităŃii legii respective începând cu data intrării în vigoare a Legii nr.544/2004, a admite 
contrariul ar însemna încălcarea principiului neretroactivităŃii legii civile consacrat prin art.1 Cod. 
proc. civ. şi art.15 al.2 .din ConstituŃia României. 

Analizând recursul declarat, Curtea reŃine următoarele : 
Recursul este fondat şi urmează a fi admis. 



Potrivit art.4 din Legea nr.554/2004, legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi 
cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepŃie, din oficiu sau la cererea părŃii 
interesate, restul dispoziŃiilor jalonând procedura de judecată a excepŃiei. 

Prin acest text legal, se consacră, pe de o parte, dreptul de a obŃine anularea oricând în cadrul 
unui alt proces a unui act administrativ unilateral, iar pe de altă parte, se prevede procedura de 
urmat. 

Un astfel de drept  era recunoscut unanim în doctrină şi jurisprudenŃă, chiar în lipsa unei 
prevederi exprese, şi sub imperiul legii anterioare de contencios administrativ, respectiv nr. 
29/1990. 

Prin urmare, sub acest aspect nu se pune problema unui conflict de legi în timp, deoarece 
dreptul în discuŃie este acelaşi. 

Din punct de vedere procedural însă, în tăcerea Legii nr.29/1990, procedura prin care 
procedura de nelegalitate se soluŃiona illo tempore era cea prevăzută de Codul de procedură civilă 
pentru orice cerere. Astfel, competenŃa  de soluŃionare se determina potrivit dispoziŃiilor art.17 
C.pr.civ., şi revenea instanŃei competente să judece cererea principală. Corespunzător, regula 
accesorium secquitur principale era aplicată şi în materia căilor de atac, soluŃia dată excepŃiei 
putând fi contestată prin calea de atac proprie acŃiunii pe care se grefa. 

Din această perspectivă, există într-adevăr un conflict al legii procedurale în timp, care este 
rezolvat în mod expres de art.725 alin.1 C.pr.civ., care prevede că dispoziŃiile legii noi de procedură 
se aplică, din momentul intrării ei în vigoare, şi proceselor în curs de judecată începute sub legea 
veche. Prin această normă conflictuală se consacră principiul aplicării imediate a legii de procedură 
noi, evitându-se astfel ultra activitatea legii vechi. 

În speŃă, excepŃia de nelegalitate a fost invocată după intrarea în vigoare a Legii nr. 
554/2004, chiar dacă procesul în cadrul căruia a fost invocată îşi are originea într-o dată anterioară. 
în acest sens, este relevantă sublinierea cuprinsă în art.4 alin.1 din Legea nr.554/2004, că excepŃia 
poate fi invocată oricând în cursul unui proces, prin această evidenŃiere înlăturându-se incidenŃa 
art.27 din Legea nr.554/2004, pe care prima instanŃă şi-a întemeiat argumentaŃia.  

Chiar dacă acestui text legal i-ar fi recunoscut aplicabilitatea în speŃă, nu ar fi suficient 
pentru a exclude excepŃia de nelegalitate de la beneficiul judecării potrivit legii procedurale noi. 
Într-adevăr, potrivit art.27 din lege cauzele aflate pe rolul instanŃelor la data intrării în vigoare a 
legii vor continua să se judece potrivit legii aplicabile în momentul sesizării instanŃei. Această 
simplă dispoziŃie nu este suficient de puternică pentru a justifica ultra activitatea vechii legi, de 
altminteri extrem de discutabilă sub aspectul constituŃionalităŃii, şi cu privire la orice cerere nouă 
din proces. 

FaŃă de cele de mai sus, Curtea urmează ca în baza art.20 alin.3 din Legea nr.554/2004 să 
admită recursul şi să trimită excepŃia de nelegalitate spre rejudecare aceleaşi instanŃe.  (Judecător 
Sergiu-Leon Rus) 

Notă: În acelaşi sens, a se vedea şi Decizia civilă nr. 1687 din 28 septembrie 2007. 
 
 
 

1. Plângerea prealabilă. Dreptul reclamanŃilor la un proces echitabil. 2. ExcepŃia de nelegalitate 
şi principiul securităŃii stabilităŃii circuitului civil. Ocrotirea bunei-credinŃe.  

1. Prima instanŃă nu a înlăturat ex officio dispoziŃiile de drept intern cuprinse în art. 7 alin. 
7 în forma existentă anterior adoptării Legii nr. 262/2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 
510/2007, şi nu le-a considerat incompatibile cu prevederile ConvenŃiei şi ale protocoalelor 
adiŃionale referitoare la dreptul la un proces echitabil cu toate componentele sale. 



 Accesul la justiŃie trebuie să fie unul efectiv şi nu doar formal, cel ce se adresează organului 
jurisdicŃional pentru realizarea dreptului, având dreptul la o judecată efectivă şi deci la un proces 
echitabil. 

Tribunalul a încălcat dreptul reclamanŃilor la un proces echitabil, apreciind că acŃiunea 
este inadmisibilă câtă vreme plângerea prealabilă trebuia adresată autorităŃii în termen de 6 luni 
de la data  emiterii actului administrativ, faŃă de care reclamanŃii au calitatea de terŃi şi cărora 
actul nu   le-a fost comunicat. 

 Tribunalul trebuia să cerceteze această excepŃie, apreciind că termenul de 6 luni în 
interiorul căruia reclamanŃii trebuiau să adreseze plângerea prealabilă, începe să curgă de la data 
când reclamanŃii au luat cunoştinŃă de existenŃa acestui act, al cărui caracter vătămător îl invocă. 

 2. În mod constant Curtea de JustiŃie de la Luxemburg a reŃinut că atunci când partea 
îndreptăŃită să formuleze o acŃiune în anulare împotriva unui act comunitar depăşeşte termenul 
limită pentru introducerea acestei acŃiuni şi interesul său de a se adresa justiŃiei era actual, trebuie 
să accepte faptul că i se va opune caracterul definitiv al actului respectiv şi nu va mai putea solicita 
în instanŃă controlul de legalitate al acelui act, nici chiar pe calea incidentă a excepŃiei de 
nelegalitate. 

 Efectele decăderii din dreptul de a îndeplini un act de procedură atunci când partea putea 
să prevadă în mod rezonabil că pasivitatea sa va duce la o astfel de sancŃiune nu pot fi eludate prin 
alegerea unei alte proceduri reglementată ulterior, mai generoasă din perspectiva termenului în 
cadrul căruia se poate pune în discuŃie dreptul alegat, privită prin art. 4 din Legea nr. 554/2004 ca 
şi o chestiune prejudicială, ce este subsumată duratei procedurii judiciare în care se dispută fondul 
litigiului. 

 SusŃinerea unei teze contrare ar pune în pericol securitatea, stabilitatea circuitului civil, 
precum şi principiul ocrotirii bunei, credinŃe, care este prezumată. 

Decizia  nr. 2229 din 5 decembrie 2007 

 Prin sentinŃa civilă nr. 1438/2007 pronunŃată de Tribunalul Cluj  s-a respins acŃiunea 
formulată de reclamanŃii P.E., P.M. împotriva pârâŃilor Primarul municipiului Cluj-Napoca, 
Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, J.D., J.D.C., s-a respins excepŃia de nelegalitate a 
H.C.L. nr. 635/30.08.2005, fiind respinsă totodată, ca nedovedită, cererea pârâŃilor privind obligarea 
reclamanŃilor la plata cheltuielilor de judecată. 

 Pentru a dispune în acest sens, prima instanŃă a reŃinut că în raport de dispoziŃiile art. 4 alin. 
1 lit. b din Legea nr. 50/1991 republicată şi art. 7 alin. 13 din acelaşi act normativ reclamanŃii nu au 
probat legitimarea procesuală pasivă a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, în ceea ce 
priveşte petitul referitor la anularea autorizaŃiei de construire nr. 582/2006 emisă de Primarul 
municipiului Cluj-Napoca. 

 Urmând acelaşi raŃionament judiciar, prima instanŃă a statuat că nu a fost probată în speŃă 
nici legitimarea procesuală pasivă a Primarului municipiului Cluj-Napoca în ceea ce priveşte cerere 
referitoare la anularea H.C.L. nr. 635/2005, întrucât pârâtul nu are calitatea de organ emitent al 
actului administrativ atacat în această procedură. 

 SoluŃionând excepŃia inadmisibilităŃii acŃiunii în contencios administrativ exercitată de 
reclamanŃi prin prisma neîndeplinirii procedurii prealabile, reglementate de art. 7 din Legea nr. 
554/2004 în termenul  defipt de lege, prima instanŃă a reŃinut că această condiŃie specială de 
exerciŃiu a dreptului la acŃiune nu a fost realizată în termenul de prescripŃie de 6 luni, aşa încât 
apărarea a fost primită, pricina fiind soluŃionată fără a se cerceta fondul pretenŃiilor deduse 
judecăŃii. 

 Chiar dacă prima instanŃă a apreciat acŃiunea reclamanŃilor drept inadmisibilă din 
perspectiva neîndeplinirii formalităŃilor referitoare la recursul administrativ a cercetat totuşi 
excepŃia de nelegalitate a hotărârii Consiliului Local nr. 635/2005, confirmând legalitatea acestui 



act deşi prin soluŃia pronunŃată nu mai putea constata că de actul administrativ, ce a făcut obiectul 
excepŃiei de nelegalitate, depindea soluŃionarea litigiului pe fond. 

 Împotriva acestei hotărâri judecătoreşti au declarat recurs reclamanŃii, solicitând reformarea 
hotărârii atacate în sensul casării acesteia şi a trimiterii cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanŃe. 

 În motivarea cererii de recurs recurenŃii au relevat că hotărârea pronunŃată s-a dat cu 
încălcarea prevederilor legale incidente în materia analizată . 

 În esenŃă s-a relevat că reclamanŃii au formulat recursul administrativ prealabil sesizării 
instanŃei de contencios administrativ, înăuntrul termenului de prescripŃie de 6 luni prevăzut de art. 7 
alin. 7 din Legea nr. 554/2004. S-a susŃinut că prescripŃia nu putea curge în contra reclamanŃilor mai 
înainte de momentul luării la cunoştinŃă despre faptul emiterii actului administrativ unilateral atacat, 
moment care coincide cu data de 01.03.2007, prescripŃia neputând curge în contra celui care nu 
poate să acŃioneze. 

 RecurenŃii au criticat hotărârea atacată şi din perspectiva soluŃionării excepŃiei de 
nelegalitate a H.C.L. nr. 635/2005, arătând că această excepŃie a fost invocată numai în subsidiar în 
accepŃiunea reclamanŃilor instanŃa fiind competentă să se pronunŃe asupra legalităŃii acestor acte ce 
au stat la baza emiterii autorizaŃiei de construire din perspectiva prevederilor art. 18 alin. 2 din 
Legea nr. 554/2004. 

 S-a învederat că soluŃionarea acestei excepŃii s-a săvârşit fără ca instanŃa să cerceteze în fond 
apărările invocate şi fără să administreze în mod nemijlocit probele ce se impuneau. 

 Totodată, legalitatea hotărârii atacate a fost contestată şi din perspectiva modului de 
soluŃionare a excepŃiei lipsei calităŃii procesuale pasive a celor două autorităŃi. 

 ReclamanŃii au arătat că stabilirea cadrului procesual şi împrocesuarea celor două autorităŃi 
s-a realizat în considerarea faptului că actele atacate aveau emitenŃi diferiŃi, aşa încât primarul a fost 
chemat să stea în judecată în calitate de emitent al autorizaŃiei de construire nr. 582/2006, în timp ce 
Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca a fost chemat în judecată în calitate de emitent al 
H.C.L. nr. 635/2005. 

 IntimaŃii, prin întâmpinarea formulată s-au opus admiterii recursului. 
 Deliberând asupra cererii de recurs, Curtea reŃine următoarele: 
 PârâŃii J.D., J.D.C. sunt proprietarii tabulari ai imobilului înscris în CF 112862 Cluj, nr. ser. 

A+1, nr.top. 4110/2, teren în suprafaŃă de 407 mp, dobândit cu titlu de drept de cumpărare la 11 
august 2004.  

 Prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 83/2005 s-a aprobat avizul 
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, nr. 4904/20.01.2005, cuprinzând 
completări la regulamentul general de urbanism aferent PUG pentru încadrări în unităŃi teritoriale 
de referinŃă UTR=L3.L2 şi indicii de utilizare şi ocupare a terenului corespunzători. 

 Conform prevederilor acestui act normativ autoritatea emitentă a stabilit condiŃiile de 
amplasare a construcŃiilor pe parcelă sub aspectul regimului de înălŃime, al retragerilor şi 
aliniamentelor referitoare la regula aplicabilă zonei din str.A.. Avizul în discuŃie reglementa şi 
problematica distanŃelor faŃă de construcŃiile vecine. 

 La data de 22 aprilie 2005 Primarul municipiului Cluj-Napoca emite certificatul de urbanism 
cu nr. 1545/2005 prin care certifică că imobilul în litigiu, situat în str.A., înscris în cartea funciară 
nr. 112862, nr.top. 4110/2 se află amplasat în subzona locuinŃelor individuale şi colective mici cu 
maxim P+2, situate în afara zonelor de protecŃie, având regimul tehnic UTR=L3A, cu un procent de 
ocupare a terenului de maxim 35% şi un coeficient de utilizare a terenului de 0,9 ADC la P+2E. 

 În ceea ce priveşte amplasarea faŃă de proprietăŃile vecine, certificatul de urbanism prevede 
obligativitatea retragerii la minim 3 m faŃă de limitele laterale. 

 Prin cererea înregistrată la data de 13 mai 2005, pârâŃii au solicitat eliberarea unui aviz 
pentru documentaŃia de construire în vederea edificării pe terenul în litigiu a unei locuinŃe familiale, 
relevând asupra împrejurării că eliberarea avizului este necesară în vederea obŃinerii unei derogări 



de la reglementările existente în planul general privind amplasarea construcŃiei în interiorul 
parcelei. 

 Conform memoriului de prezentare anexat acestei cereri se propuneau două variante posibile 
de amplasare a construcŃiei ce urma să fie edificată pe terenul în litigiu situat în unitatea teritorială 
de referinŃă L3A.  

În cuprinsul acestui document întocmit de arhitect, soluŃiile propuse urmăreau păstrarea 
alinierii la 4, respectiv 16 m faŃă de str.A., precum şi a unei distanŃe faŃă de limita din est de 0,6 m, 
iar faŃă de limita din vest de 1,9 m. 

Se menŃionează în acest document că proprietarii imobilelor din latura de est şi vest nu sunt 
de acord cu o eventuală aşezare pe limita de proprietate. 

Prin avizul nr. 34952/43/02.06.2005 comisia tehnică de amenajare a teritoriului a avizat 
documentaŃia  prezentată pentru construirea imobilului care urma să fie amplasat în aliniere cu 
construcŃia de la nr. 36 şi adosat laturii estice, faŃă de care urmau să se respecte prevederile Codului 
civil referitoare la vecinătăŃi. 

 Prin cererea înregistrată la data de 13 iulie 2005, intimaŃii au solicitat Comisiei de urbanism 
eliberarea unui aviz în vederea derogării de la regulile stabilite în planul urbanistic general pentru 
imobilul situat administrativ în str.A. nr. 32, solicitând autorizarea lucrărilor de edificare a unei 
construcŃii în regim de înălŃime S+P+E+M conform memoriului de prezentare depus în vederea 
eliberării avizului pentru derogare de la regulamentul de urbanism în ceea ce priveşte condiŃiile de 
amplasare şi stabilirea limitelor faŃă de vecinătăŃi a acestui obiectiv, s-a relevat că terenul pe care se 
doreşte amplasarea locuinŃei este situat pe latura sudică a străzii A., fiind liber de construcŃii şi 
având un front de 9,54 m.  

Se menŃionează totodată în cuprinsul documentaŃiei întocmite, că zona este închegată 
urbanistic, caracteristica parcelelor fiind de loturi înguste pe care sunt construite locuinŃe respectând 
codul civil în ceea ce priveşte distanŃele faŃă de vecinătăŃi. 

 S-a solicitat derogarea de la regulamentul de urbanism în ceea ce priveşte distanŃele faŃă de 
vecinătăŃi, intimaŃii încunoştinŃând autoritatea că proprietarii de la nr. 34 şi 32, de pe latura de est şi 
vest a proprietăŃii, nu sunt de acord cu o eventuală aşezare pe limita de proprietate. 

 În documentaŃia prezentată în vederea eliberării avizului, intimaŃii au propus o variantă în 
care construcŃia urma să se alinieze cu locuinŃa de la nr. 36 şi să păstreze următoarele distanŃe faŃă 
de vecinătăŃi: 0,6 m faŃă de limita de est şi 1,4 m faŃă de limita din vest, cu aleea de servitute. 

 DistanŃa între clădiri fiind de 5,9 m faŃă de locuinŃa de la nr. 32 amplasată pe latura de vest 
şi 1,6 m faŃă de locuinŃa de la nr. 34 amplasată pe latura de est. 

Caracteristica parcelelor din str.A., care prezintă forma unor loturi înguste şi susŃinerea că 
zona este închegată urbanistic au fost dovedite în documentaŃie de planşa întocmită de arhitecŃi şi 
anexată dosarul de fond. 

Prin avizul nr. 49649/43/21.07.2005 Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului, 
analizând documentaŃia prezentată de intimaŃi a acordat aviz favorabil acesteia, încuviinŃând 
amplasarea locuinŃei familiale S+P+E+M din str.A. nr. 32, în retragere de 5 m de la stradă, cu 
alinierea acesteia în dreptul construcŃiei de la nr. 36 şi la distanŃa de 0,6 m, respectiv 1,40 m faŃă de 
limitele laterale ale terenului. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 635/30.08.2005 s-a 
aprobat avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism nr. 
49649/5618/2107/2005. 

În baza documentaŃiei tehnice vizate spre neschimbare şi avizată conform avizului nr. 
496949/21.07.2005 aprobat prin H.C.L. nr. 635/30.08.2005, Primarul municipiului Cluj-Napoca a 
eliberat autorizaŃia de construire nr. 582/28.04.2006 autorizând executarea lucrărilor de construire, 
pentru construirea locuinŃei cu nivel de înălŃime S+P+E+M, pe imobilul teren situat în Cluj-Napoca, 
str.A. nr. 32. 



Prin cererea înregistrată sub nr. 24005/21.03.2007, recurenŃii au solicitat autorităŃii emitente 
revocarea autorizaŃiei de construire nr. 582/2006, relevând că actul administrativ în discuŃie este 
nelegal. 

RecurenŃii au susŃinut că nelegalitate acestui act normativ derivă din încălcarea 
regulamentului general de urbanism pentru zona CC1 – zona centrelor de cartier – susŃinând că 
imobilele în litigiu sunt amplasate în subzona centrelor de cartier parŃial existente sau în curs de 
configurare din cartierul Gheorgheni.  

 În cuprinsul plângerii au relevat că parcela intimaŃilor nu respectă recomandările privitoare 
la lotizarea terenului şi frontul minim în cazul construcŃiilor dispuse în regim continuu, 
documentaŃia nerespectând prevederile referitoare la amplasarea clădirii în interiorul parcelei.  

Prin adresa nr. 24004/43/29.03.2007, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi 
Urbanism comunică reclamanŃilor că amplasarea construcŃiei pe parcela de pe str.A.  nr. 32 a fost 
avizată în două şedinŃe, conform avizelor  nr. 34952/5386/2005, nr. 49649/5618/21.07.2005.  

S-a relevat că faŃă de primul aviz care se referea la o construcŃie D+P+M a doua propunere a 
fost pentru o construcŃie de S+P+E+M, în ambele cazuri regimul de înălŃime fiind specific zonei de 
încadrare, atât ca situaŃie reală în teren,m cât şi ca încadrare în regulamentul de urbanism, unitatea 
teritorială de referinŃă a parcelei în discuŃie fiind L.3a. 

 ReclamanŃii au fost informaŃi că amplasarea pe parcelă se menŃine în ambele avize faŃă de 
stradă, în aliniere cu construcŃiile de la nr. 36, faŃă de limitele laterale se marchează 0,6 m în raport 
de latura estică şi 1,4 m faŃă de latura vestică, această poziŃionare fiind specifică zonei şi regăsindu-
se şi pe celelalte parcele cu respectarea prevederilor Codului civil, propunerea încadrându-se în 
condiŃiile avizului nr. 9404/2005, aprobat prin H.C.L. nr. 83/2005. 

Autoritatea a relevat că distanŃele marcate şi cotate faŃă de construcŃiile vecine sunt de 5,4 m 
de casa de la nr. 32, respectiv 1,6 m de casa de la nr. 34. 

FaŃă de refuzul autorităŃii emitente de revocare a autorizaŃiei de construire nr. 582/2006, 
reclamanŃii au solicitat anularea acestui act administrativ ca nelegal, precum şi anularea H.C.L. nr. 
635/2005, prin care s-a aprobat derogarea de la planul urbanistic general a avizului nr. 
49649/43/21.07.2005. 

Prin procedura judiciară iniŃiată în acest sens la 24.04.2007 au solicitat totodată şi anularea 
avizului favorabil nr. 49649/43/21.07.2007. 

Cererea introductivă de instanŃă a fost respinsă prin hotărârea ce constituie obiectul 
prezentului recurs, fundamentat în principal pe aceea că plângerea prealabilă a fost adresată 
autorităŃii emitente la 21 martie 2007 după împlinirea termenului de 6 luni socotit de la data emiterii 
actului atacat, în speŃă a autorizaŃiei de construire nr. 582/2006. 

Prima instanŃă a reŃinut că potrivit prevederile art. 7 pct. 7 din Legea nr. 554/2004, plângerea 
prealabilă se poate introduce pentru motive temeinice şi peste termenul prevăzut la alin. 1, dar nu 
mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului, termenul de 6 luni fiind un termen de prescripŃie. 

Tribunalul a reŃinut că cererea formulată de reclamanŃi având ca obiect anularea autorizaŃiei 
de construire este inadmisibilă, deoarece procedura prealabilă este o condiŃie specială de exerciŃiu a 
dreptului la acŃiune, iar aceasta a fost înregistrată la 21 martie 2007 deci la 11 luni de la data 
emiterii actului atacat. 

 Prima instanŃă a primit apărările referitoare la tardivitate cererii având ca obiect anularea 
H.C.L. nr. 635/2005 şi a avizului nr. 49649/43/2005, reŃinând că această cerere nu putea fi introdusă 
la mai mult de un an de la data emiterii actelor, termenul de decădere fiind depăşit. 

 Cu toate acestea, tribunalul a analizat excepŃia de nelegalitate a H.C.L.  nr. 635/2005, 
invocată de reclamanŃi, reŃinând că această excepŃie este nefondată. 

Curtea apreciază că hotărârea primei instanŃe s-a dat cu nerespectarea formelor de procedură 
şi aplicarea greşită a legii. 

 Concluzia se sprijină pe următoarele considerente:  



Potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 554/2004 înainte de a se adresa instanŃei de 
contencios administrativ competente, persoana care se considera vătămată într-un drept al sau ori 
într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorităŃii publice 
emitente sau autorităŃii ierarhic superioare, dacă aceasta exista, în termen de 30 de zile de la data 
comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia.  

     Conform prevederilor alin. 3 al aceluiaşi articol este îndreptăŃită să introducă 
plângere prealabilă şi persoana vătămată într-un drept al sau într-un interes legitim, printr-un act 
administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept, din momentul în care a luat 
cunoştinŃa, pe orice cale, de existenta acestuia, în limitele termenului de 6 luni prevăzut la alin. (7). 

    Plângerea prealabilă în cazul acŃiunilor care au ca obiect contracte administrative are 
semnificaŃia concilierii în cazul litigiilor comerciale, dispoziŃiile Codului de procedura civilă fiind 
aplicabile în mod corespunzător. în acest caz, plângerea trebuie făcuta în termenul de 6 luni 
prevăzut la alin. (7), care va începe să curgă: 

    a) de la data încheierii contractului, în cazul litigiilor legate de încheierea lui; 
    b) de la data modificării contractului sau, după caz, de la data refuzului cererii de 

modificare făcute de către una dintre părŃi, în cazul litigiilor legate de modificarea contractului; 
    c) de la data încălcării obligaŃiilor contractuale, în cazul litigiilor legate de executarea 

contractului; 
    d) de la data expirării duratei contractului sau, după caz, de la data apariŃiei oricărei alte 

cauze care atrage stingerea obligaŃiilor contractuale, în cazul litigiilor legate de încetarea 
contractului; 

    e) de la data constatării caracterului interpretabil al unei clauze contractuale, în cazul 
litigiilor legate de interpretarea contractului. 

    Conform alin. 7 al aceluiaşi articol plângerea prealabilă în cazul actelor 
administrative unilaterale se poate introduce, pentru motive temeinice, şi peste termenul prevăzut la 
alin. 1, dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului. Termenul de 6 luni fiind un termen de 
prescripŃie.  

  Prin decizia CurŃii ConstituŃionale nr. 797 din 27 septembrie 2007, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 707 din 19 octombrie 2007 a fost admisă excepŃia de neconstituŃionalitate a 
dispoziŃiilor art. 7 alin. (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, constatându-se că 
textul de lege este neconstituŃional în măsura în care termenul de 6 luni de la data emiterii actului se 
aplică plângerii prealabile formulate de persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes 
legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept decât 
destinatarul actului. 

La data soluŃionării recursului aceste dispoziŃii nu mai erau aplicabile.  
Curtea ConstituŃională a constatat că dispoziŃiile art. 7 alin. (7) din Legea nr. 554/2004 nu 

fac distincŃie între calitatea persoanei vătămate printr-un act administrativ unilateral cu caracter 
individual, şi anume dacă aceasta este însuşi destinatarul actului sau are calitatea de terŃ faŃă de 
acesta. 

S-a arătat că textul de lege prevede acelaşi termen de 6 luni de la emiterea actului în care 
poate fi atacat actul administrativ, fără a face nici o diferenŃiere.  

Curtea ConstituŃională a reŃinut că actul administrativ unilateral cu caracter individual nu 
este opozabil terŃilor, nefiind supus niciunei forme de publicitate, astfel încât aceştia nu au 
posibilitatea reală de a cunoaşte existenŃa de la data emiterii lui, acest act fiind adus la cunoştinŃă 
doar destinatarului său prin comunicare.  

TerŃii, persoane vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim, se găsesc în 
imposibilitatea obiectivă de a cunoaşte existenŃa unui act administrativ adresat altui subiect de 
drept. Întrucât dispoziŃiile art. 7 alin. (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 
condiŃionează îndeplinirea procedurii prealabile obligatorii de formularea plângerii prealabile de 
către persoana vătămată, alta decât destinatarul actului administrativ atacat, într-un termen de cel 



mult 6 luni de la data emiterii actului, este evident că accesul la instanŃă al acestor categorii de 
persoane este practic blocat.   

Potrivit dispoziŃiilor art. 21 din ConstituŃie, "Orice persoană se poate adresa justiŃiei pentru 
apărarea drepturilor, a libertăŃilor şi a intereselor sale legitime". Este adevărat că, potrivit art. 126 
alin. (2) din ConstituŃie, legiuitorul are competenŃa de a stabili procedura de judecată, iar în 
considerarea unor situaŃii deosebite, pot fi adoptate reguli speciale, însă norma constituŃională 
menŃionată nu justifică reglementarea unor prevederi legale care să aibă ca efect încălcarea unui 
drept. 

Prin Legea nr. 262/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 30 
iulie 2007, Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 a fost modificată şi completată, unele 
dintre aceste modificări vizând, spre exemplu, dispoziŃiile art. 11 referitoare la termenul de 
introducere a acŃiunii în contencios administrativ. Astfel, dacă în vechea redactare aceste dispoziŃii 
prevedeau, la alin. (2), că, pentru motive temeinice, cererile pot fi introduse şi peste termenul de 6 
luni stabilit la alin. (1), dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului, în noua redactare, ca 
urmare a modificărilor menŃionate, textul de lege prevede ca limită a termenului de introducere a 
cererii termenul de un an de la data comunicării actului, data luării la cunoştinŃă, data introducerii 
cererii sau data încheierii procesului-verbal de conciliere, după caz.  

 Curtea ConstituŃională a constatat că, în cazul termenelor legale pentru introducerea acŃiunii 
în contencios administrativ, legiuitorul a intervenit pentru a corecta reglementările anterioare, 
urmând însă, ca şi în cazul termenelor legale specifice procedurii prealabile, prevăzute de art. 7 din 
Legea nr. 554/2004, să procedeze în acelaşi sens, pentru îndepărtarea viciului de constituŃionalitate 
şi armonizarea prevederilor legii în ansamblul său. 

 Prima instanŃă nu a înlăturat ex officio dispoziŃiile de drept intern cuprinse în art. 7 alin. 7 şi 
nu le-a considerat incompatibile cu prevederile ConvenŃiei şi ale protocoalelor adiŃionale referitoare 
la dreptul la un proces echitabil cu toate componentele sale. 

 Un sistem bazat pe prioritatea acordată ConvenŃiei şi jurisprudenŃei privitoare la aceasta 
asupra sistemelor naŃionale de drept, implică obligaŃia pentru judecătorul naŃional de a sigura 
efectivitate deplină a dispoziŃiilor ConvenŃiei Drepturilor Omului, făcându-le să treacă, la nevoie, 
înaintea oricărei dispoziŃii contrare care s-ar găsi în legislaŃia naŃională, fără să se aştepte abrogarea 
acesteia de către legiuitorul naŃional (cauza Vermeire împotriva Belgiei, din 29 noiembrie 1991, 
seria A nr. 214-C, p. 84, paragr. 26). 

 Accesul la justiŃie trebuie să fie unul efectiv şi nu doar formal, cel ce se adresează organului 
jurisdicŃional pentru realizarea dreptului, având dreptul la o judecată efectivă şi deci la un proces 
echitabil. 

 Tribunalul a încălcat dreptul reclamanŃilor la un proces echitabil, apreciind că acŃiunea este 
inadmisibilă câtă vreme plângerea prealabilă trebuia adresată autorităŃii în termen de 6 luni de la 
data  emiterii actului administrativ, faŃă de care reclamanŃii au calitatea de terŃi şi care nu le-a fost 
comunicat. 

 Tribunalul trebuia să cerceteze această excepŃie, apreciind că termenul de 6 luni în interiorul 
căruia reclamanŃii trebuiau să adreseze plângerea prealabilă, începe să curgă de la data când 
reclamanŃii au luat cunoştinŃă de existenŃa acestui act, al cărui caracter vătămător îl invocă. 

 Aceeaşi încălcare  a dreptului reclamanŃilor la un proces echitabil s-a săvârşit şi în ceea ce 
priveşte soluŃionarea excepŃiei de tardivitate a cererii privitoare la anularea H.C.L. nr. 635/2005 şi a 
avizului. 

 Actul în discuŃie are caracterul unui act administrativ individual, iar termenul pentru 
atacarea acestuia în considerarea incidenŃei prevederilor art. 1 din Legea nr. 554/2004 se socoteşte, 
în ceea ce priveşte terŃii, de la  data luării acestora la cunoştinŃă de existenŃa actului. 

 Chiar dacă dispoziŃiile art. 11 din Legea nr. 554/2004 nu fuseseră încă modificate la 
momentul pronunŃării actului jurisdicŃional în forma propusă de Legea nr. 262/2007, tribunalul 



trebuia să asigure efectivitatea deplină a dispoziŃiilor art. 6 din ConvenŃie, dat fiind că dispoziŃiile 
art. 20 alin. 2 din ConstituŃie, consacră prioritatea reglementărilor internaŃionale sus-menŃionate. 

 Aşadar, Curtea apreciază că cele două excepŃii vor trebui cercetate în rejudecare, prin prisma 
respectării prevederilor art. 6 din ConvenŃie şi a dispoziŃiilor art. 11 din Legea nr. 554/2004, 
modificată în baza Legii nr. 262/2007, prima instanŃă urmând să stabilească care a fost data la care 
recurenŃii au luat cunoştinŃă de existenŃa actelor administrative pe care le atacă. 

 Este evident că acestora nu li se poate recunoaşte posibilitatea de ataca cele două acte 
administrative unilaterale cu caracter individual, fără limită în timp, întrucât s-ar încălca principiul 
securităŃii raporturilor juridice, neputându-se aduce atingere prin măsuri retroactive drepturilor 
câştigate şi situaŃiilor juridice legal constituite. 

 Cercetarea acestor aspecte se impune a fi făcută cu o deosebită grijă, dat fiind faptul că 
intimaŃii, prin cererile adresate autorităŃii au relevat că au încunoştiinŃat proprietarii fondurilor 
învecinate despre intenŃia lor de a edifica construcŃia şi au purtat discuŃii cu privire la amplasarea 
acesteia în interiorul parcelei, organismele abilitate fiind informate despre refuzul proprietarilor 
fondului învecinat de a consimŃi la aşezarea noii construcŃii pe limita de proprietate. 

 În vederea clarificării acestor aspecte, tribunalul urmează să administreze probele cu 
interogatoriul părŃilor, cu înscrisuri şi chiar probe testimoniale pentru stabilirea datei la care 
reclamanŃii au luat cunoştinŃă de existenŃa actelor administrative atacate prin prezenta procedură, cu 
luarea în considerare a datei la care a început edificarea construcŃiei şi a stadiului lucrărilor la 
momentul formulării plângerii prealabile. 

 Curtea, stabileşte de asemenea că prima instanŃă a rămas în mod greşit investită cu 
soluŃionarea excepŃiei de nelegalitate a H.C.L. nr. 635/2005, câtă vreme în raport de modul de 
soluŃionare a excepŃiilor nu mai rămăsese investită să soluŃioneze fondul chestiunii litigioase deduse 
judecăŃii. 

 Or, potrivit prevederile art. 4 din Legea nr. 554/2004,  legalitatea unui act administrativ 
unilateral cu caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia, poate fi cercetata oricând în 
cadrul unui proces, pe cale de excepŃie, din oficiu sau la cererea părŃii interesate. Numai dacă 
instanŃa constată că de actul administrativ depinde soluŃionarea litigiului pe fond, sesizează, prin 
încheiere motivată, instanŃa de contencios administrativ competenta şi suspenda cauza.   

 De remarcat este aceea că reclamanŃii au relevat că susŃin această excepŃie de nelegalitate 
pentru ipoteza în care instanŃa ar urma să primească apărările referitoare la tardivitatea formulării 
cererii de anulare a H.C.L. nr. 635/2005. 

 În mod constant Curtea de JustiŃie de la Luxemburg a reŃinut că atunci când partea 
îndreptăŃită să formuleze o acŃiune în anulare împotriva unui act comunitar depăşeşte termenul 
limită pentru introducerea acestei acŃiuni şi interesul său de a se adresa justiŃiei era actual, trebuie să 
accepte faptul că i se va opune caracterul definitiv al actului respectiv şi nu va mai putea solicita în 
instanŃă controlul de legalitate al acelui act, nici chiar pe calea incidentă a excepŃiei de nelegalitate. 

 Curtea consideră de asemenea că efectele decăderii din dreptul de a îndeplini un act de 
procedură atunci când partea putea să prevadă în mod rezonabil că pasivitatea sa va duce la o astfel 
de sancŃiune nu pot fi eludate prin alegerea unei alte proceduri reglementată ulterior, mai generoasă 
din perspectiva termenului în cadrul căruia se poate pune în discuŃie dreptul alegat, privită prin art. 
4 din Legea nr. 554/2004 ca şi o chestiune prejudicială, ce este subsumată duratei procedurii 
judiciare în care se dispută fondul litigiului. 

 SusŃinerea unei teze contrare ar pune în pericol securitatea, stabilitatea circuitului civil, 
precum şi principiul ocrotirii bunei, credinŃe, care este prezumată. 

 De aceea, Curtea precizează că prima instanŃă în rejudecare urmează să soluŃioneze această 
excepŃie dacă ea va mai fi susŃinută prin prisma tuturor considerentelor de fapt şi de drept anterior 
evocate. 

 În cazul în care după cercetarea excepŃiilor procesuale tribunalul în rejudecare ar ajunge la 
concluzia că se impune cercetarea fondului cauzei, va analiza legalitatea actelor atacate prin prisma 



documentaŃiei ce a stat la baza emiterii acesteia, precum şi prin prisma completărilor aduse 
Regulamentului general de urbanism prin avizul nr. 4904/2005, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 83/2005.  

 InstanŃa va stabili care este natura acestui act administrativ, în ce măsură este el opozabil 
reclamanŃilor şi dacă regula de construire aplicabilă zonei a fost sau respectată, cu atât mai mult cu 
cât, din planşele anexate la documentaŃia întocmită în vederea eliberării autorizaŃiei, rezultă că toate 
locuinŃele amplasate pe str.A. sunt situate în interiorul parcelei, fie pe limita de proprietate, fie la 
distanŃe foarte mici de limitele laterale, toate parcelele având aceleaşi caracteristici, caracterizându-
se prin forma lor îngustă şi frontul mic la stradă. 

 În ceea ce priveşte modul în care au fost soluŃionate excepŃia lipsei calităŃii procesuale 
pasive a celor două autorităŃi, Curtea apreciază că prima instanŃă a reŃinut în mod greşit că 
reclamanŃii au justificat legitimarea procesuală pasivă a Primarului municipiului Cluj-Napoca şi a 
Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, în privinŃa ambelor cereri de anulare a actelor 
administrative atacate. 

 Din analiza considerentelor acŃiunii introductive, rezultă fără putinŃă de tăgadă că Primarul 
municipiului Cluj-Napoca a fost chemat în judecată în calitate de emitent al autorizaŃiei de 
construire, iar Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca în calitate de emitent al hotărârea 
Consiliul Local nr. 635/2005. 

 Pentru toate aceste considerente de fapt şi de drept şi întemeiat pe prevederile art. 304 pct. 5, 
9 C.pr.civ. Curtea urmează să admită recursul, să caseze hotărârea recurată şi să trimită cauza spre 
rejudecare aceleiaşi instanŃe. 

 Cererea formulată de recurenŃi privind obligarea intimaŃilor plata cheltuielilor de judecată, 
ocazionate de soluŃionarea prezentului recurs, urmează să fie respinsă, asupra tuturor cheltuielilor 
judiciare urmând să se pronunŃe prima instanŃă, în rejudecare, nefiind imputabil intimaŃilor modul în 
care cele două excepŃii procesuale au fost soluŃionate de către prima instanŃă, cu atât mai mult cu cât 
aceştia şi-au întemeiat apărarea pe o dispoziŃie cuprinsă în dreptul intern la data soluŃionării 
litigiului. (Judecător Simona Szabo) 

 
 
 

Inadmisibilitatea  acordării despăgubirilor în procedura specială prevăzută de art. 4 din Legea 
nr. 554/2004 

În procedura cercetării excepŃiei de nelegalitate a actelor administrative unilaterale, 
cererea privitoare la repararea prejudiciului cauzat prin emiterea acestor acte administrative nu 
este admisibilă. 

Din întreaga economie a prevederilor art. 4 din Legea nr. 554/2004 rezultă că excepŃia de 
nelegalitate a actelor administrative unilaterale ca mijloc tehnic procesual de apărare recunoscut 
părŃilor litigante se soluŃionează într-o procedură specială, de urgenŃă, cu celeritate, procedură ce 
este incompatibilă cu regimul juridic procesual al cererilor referitoare la repararea prejudiciului 
cauzat prin emiterea actelor administrative. 

Regimul juridic al acordării despăgubirilor este evocat în art. 19 din Legea nr. 554/2004 
care prevede că termenul de prescripŃie pentru despăgubiri când persoana vătămată a cerut 
anularea actului administrativ, fără a cere în acelaşi timp şi repararea prejudiciului, curge de la 
data la care acesta a cunoscut sau trebuia să cunoască întinderea pagubei, cererile adresându-se 
instanŃelor de contencios administrativ competente, în termenul de un an prevăzut la art. 11 alin. 2.  

 Acest text vizează ipoteza anulării actului administrativ şi nu cea referitoare la cercetarea 
legalităŃii acestuia în procedura specială prevăzută de art. 4 pe cale de excepŃie. 



Decizia nr. 1496 din 5 septembrie 2007 

Prin acŃiunea înregistrată la Judecătoria Gherla, reclamanta Parohia Română Unită cu Roma, 
Greco-Catolică łaga a chemat în judecată pârâta Parohia Ortodoxă łaga-GhiolŃ, solicitând instanŃei 
ca prin hotărârea ce se va pronunŃa să se dispună obligarea pârâtei să desfiinŃeze fundaŃiile şi 
lucrările executate în jurul Bisericii greco-catolice łaga, înscris în CF 29 GhiolŃ, cu nr.top.65/1, 
65/2, sistarea acestor lucrări şi restabilirea situaŃiei anterioare efectuării, cu cheltuieli de judecată. 

În şedinŃa publică din 5 septembrie 2006, reclamanta Parohia Română Unită cu Roma 
Greco-Catolică łaga a invocat excepŃia de nelegalitate a autorizaŃiei de desfiinŃare în regim de 
urgenŃă nr. 01-D din 10.05.2006, emisă de Primarul comunei łaga, precum şi a autorizaŃiei de 
construire nr. 02/2103 din 06.07.2006 emisă de aceeaşi autoritate. 

Reclamanta a relevat că imobilul înscris în CF 29 GhiolŃ nr.top.65/1 şi 65/2, biserică şi teren 
în intravilanul localităŃii łaga, zonă denumită GhiolŃ a constituit proprietatea sa tabulară, prin 
ordonanŃa preşedinŃială din 09.05.2006 dispunându-se sistarea lucrărilor de demolare a bisericii.   

În motivarea excepŃiei de nelegalitate, reclamanta a relevat că eliberând actele administrative 
atacate cu nerespectarea prevederilor art. 7, 4 din Legea nr. 50/1991, autoritatea emitentă a săvârşit 
un exces de putere, manifestându-se discreŃionar, din ilegalitatea obiectivă a actului atacat  
rezultând şi încălcarea interesului public privitor la realizarea competenŃelor autorităŃilor publice, 
respectarea ordinului de drept şi garantarea drepturilor cetăŃenilor. 

Prin încheierea pronunŃată în şedinŃa publică din 10.10.2006, Judecătoria Gherla a dispus 
declinarea competenŃei de soluŃionare a excepŃiei de nelegalitate a autorizaŃiei de desfiinŃare în 
regim de urgenŃă a bisericii situate în Taga, zona GhiolŃ purtând 01-D din 10.05.2006 şi a 
autorizaŃiei de construire nr.02/2103 din 06.07.2006 în favoarea Tribunalului Cluj în baza art.4 alin. 
1din Legea nr. 554/2004. 

Prin precizarea făcută înaintea instanŃei investite să soluŃioneze excepŃia de nelegalitate 
invocată prin prisma prevederilor art. 4 din Legea nr. 554/2004, reclamanta a înŃeles să extindă 
cadrul procesual în care urma să se soluŃioneze apărarea invocată referitor la nelegalitatea actelor 
administrative în discuŃie, solicitând ca cercetarea acestei excepŃii să se realizeze în contradictoriu 
cu pârâŃii M.R., Consiliul Local al comunei Taga, S.C., solicitând obligarea acestora la plata în 
favoarea sa a unor despăgubiri în cuantum de 272.000 lei, reprezentând valoarea prejudiciului 
cauzat prin emiterea autorizaŃiei de desfiinŃare a imobilului ce a constituit proprietatea reclamantei. 

 Pârâta Parohia Ortodoxă Română łaga, prin întâmpinarea formulată a solicitat respingerea 
excepŃiei de nelegalitate.   

În susŃinerea poziŃiei sale procesuale a relevat că reclamanta nu justifică un interes legitim şi 
actual pentru invocarea acestei apărări, întrucât nu este proprietara terenului şi nu a fost proprietara 
construcŃiei, nefiind în nici un fel prejudiciată prin eliberarea actului administrativ care a recunoscut 
pârâtei dreptul de proceda la edificarea unui alt locaş de cult pe amplasamentul în litigiu. 

Prin sentinŃa civilă nr. 226/C/2007 Tribunalul Cluj a respins excepŃia de nelegalitate 
invocată de reclamanta Parohia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică łaga. 

 Pentru a dispune în acest sens, prima instanŃă a reŃinut  că reclamanta nu a justificat un 
interes născut, legitim şi actual pentru admiterea cererii, în condiŃiile în care nu a făcut dovada că 
este proprietara terenului şi a construcŃiei, apreciindu-se că aceasta nu a probat faptul că prin 
construcŃia  noii biserici şi nici prin eliberarea actelor administrative atacate ar fi fost în mod real 
prejudiciată.  

Împotriva acestei hotărâri judecătoreşti a declarat recurs reclamanta, solicitând reformarea 
hotărârii atacate în sensul constatării nelegalităŃii autorizaŃiei de desfiinŃare în regim de urgenŃă nr. 
01-D din 10.05.2006 şi a autorizaŃiei de construire nr. 02/2103/06.07.2006 emise de Primarul 
comunei łaga, cu obligarea intimaŃilor în solidar la plata despăgubirilor în cuantum de 272.000 lei; 
cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea recursului exercitat recurenta a relevat că prima instanŃă a realizat o greşită 
aplicare a prevederilor legale incidente în materia analizată, statuând asupra neîndeplinirii cerinŃelor 



referitoare la legitimitatea şi actualitatea interesului titularului excepŃiei de a valoriza în judecata 
asupra fondului raportului juridic litigios acest mijloc de acŃiune. 

În esenŃă s-a susŃinut că recurenta a probat şi a afirmat atât vătămarea unui drept subiectiv, 
cât şi a unui interes legitim, în momentul invocării excepŃiei de nelegalitate, probând împrejurarea 
că această vătămare provine în speŃă de la un act administrativ emis cu exces de putere. S-a arătat că 
excesul de putere al autorităŃii emitente derivă din aceea că autorizaŃia de desfiinŃare şi autorizaŃia 
de construire, anterior individualizate, au fost emise cu nerespectarea regulilor de fond şi de formă 
instituite de Legea nr. 50/1991. 

Intimata Parohia Ortodoxă Română łaga, prin întâmpinare, s-a opus admiterii recursului, 
reiterând apărările formulate cu prilejul soluŃionării în fond a excepŃiei invocate. 

Deliberând asupra prezentului recurs, Curtea reŃine următoarele: 
 Prin cererea înregistrată la data de 10 mai 2006, sub nr. 1558, intimata Parohia Ortodoxă 

Română łaga, prin reprezentantul său legal, a solicitat eliberarea autorizaŃiei de desfiinŃare, în 
vederea executării lucrărilor de demolare a unui locaş de cult, conform proiectului de lucrări nr. 
04/2006 elaborat de SC J.C. SRL. 

În susŃinerea cererii pentru eliberarea autorizaŃiei de desfiinŃare, intimata a relevat că solicită 
demolarea bisericii în vederea refacerii acesteia, anexând titlul de proprietate nr. 3246/2329/2004, 
precum şi fişa proiectului nr. 04/2006, cuprinzând memoriul tehnic general cu situaŃia existentă a 
imobilului şi situaŃia propusă. 

La data de 10 mai 2006, în aceeaşi zi în care a fost înregistrată cererea, Primarul comunei 
łaga eliberează autorizaŃia de desfiinŃare în regim de urgenŃă, nr. 01-D/10.05.2006. 

Conform menŃiunilor inserate în acest document, documentaŃia tehnică PAD, vizat spre 
neschimbare împreună cu avizele şi acordurile obŃinute, constituiau parte integrantă din această 
autorizaŃie 

Întreaga documentaŃie care a stat la baza eliberării autorizaŃiei de desfiinŃare în regim de 
urgenŃă, 01-D/10.05.2006, conŃine un număr de patru înscrisuri, cinci poze, o schiŃă reprezentând 
planul de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate  łaga – GhiolŃ nr. 247, CF 29, nr.top. 
41/1, 41/2, 65/1, 65/2, 68, 64/1, vizat de Oficiul JudeŃean de Cadastru, Geodezie şi Cartografie Cluj, 
sub nr. 1769/2002, precum şi o schiŃă reprezentând releveul parterului construcŃiei existente a cărei 
demolare s-a solicitat. 

Această documentaŃie nu a fost vizată spre neschimbare. 
Proiectul care a stat la baza eliberării autorizaŃiei de desfiinŃare nu întruneşte cerinŃele 

prevăzute în anexa 1 din Legea nr. 50/1991. 
Conform prevederilor acestui act normativ proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor 

de desfiinŃare - P.A.D., în memoriul tehnic trebuie să cuprindă date generale privind descrierea 
construcŃiei care urmează a fi desfiinŃată; descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului 
arhitectonic; menŃionarea şi descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmează a se 
preleva; fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor faŃadelor; descrierea lucrărilor care fac 
obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de desfiinŃare; fise tehnice cuprinzând elementele 
de aviz necesare emiterii acordului unic, obŃinute prin grija emitentului autorizaŃiei şi cerute prin 
certificatul de urbanism; piese desenate; plan de încadrare în teritoriu; planşă pe suport topografic 
vizat de oficiul judeŃean de cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită la scările 1:10.000, 1:5.000, 
1:2.000 sau 1:1.000, după caz; plan de situaŃie a imobilelor; planşă pe suport topografic vizat de 
oficiul judeŃean de cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 
1:200 sau 1:100, prin care se precizează: parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de 
urbanism, amplasarea tuturor construcŃiilor care se vor desfiinŃa; modul de amenajare a terenului 
după desfiinŃarea construcŃiilor; sistematizarea pe verticala a terenului şi modul de scurgere a apelor 
pluviale.  

DocumentaŃia trebuie să cuprindă releveul construcŃiilor care urmează să fie desfiinŃate, iar 
planşele trebuie  redactate la o scara convenabila - 1:100 sau 1:50 - care să permită evidenŃierea 



spaŃiilor şi a funcŃiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeŃelor, precum şi a materialelor 
existente; planurile tuturor nivelurilor şi planul acoperişului; principalele secŃiuni: transversală, 
longitudinală, alte secŃiuni caracteristice, după caz;  toate faŃadele.  

Anterior eliberării autorizaŃiei de desfiinŃare nu a fost emis un certificat de urbanism, iar 
emiterea autorizaŃiei de demolare în regim de urgenŃă nu a fost justificată. 

Prin cererea înregistrată sub nr. 1811 din 8 iunie 2006, intimata Parohia Ortodoxă łaga 
solicită eliberarea unui certificat de urbanism în vederea autorizării executării lucrărilor de 
construcŃii pentru imobilul situat în comuna łaga, satul GhiolŃ nr. 247. 

La aceeaşi dată, Primarul comunei łaga eliberează certificatul de urbanism, autoritatea 
emitentă informând beneficiarul actului privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului şi 
stabilind cerinŃele urbanistice care urmează să fie îndeplinite, precum şi lista cuprinzând avizele şi 
acordurile legale necesare în vederea autorizării. 

Autoritatea emitentă a precizat în cuprinsul actului de informare că proiectul va cuprinde 
schemele instalaŃiilor, planul de situaŃie pe suport topografic vizat de OJCGC, fişele tehnice 
necesare emiterii acordului unic, declaraŃia pe proprie răspundere privind inexistenŃa unor litigii 
asupra imobilului, dovada luării în evidenŃă a proiectului de către OAR Cluj. Totodată, autoritatea 
emitentă a stabilit că cererea de emitere a autorizaŃiei de construire va fi însoŃită de proiectul de 
autorizare a executării lucrărilor de construcŃii, de proiectul de organizare a lucrărilor de execuŃie. 

În cuprinsul certificatului de urbanism s-a menŃionat asupra necesităŃii prezentării avizelor şi 
acordurilor privind utilităŃile urbane şi infrastructură (alimentare cu energie electrică, gaze naturale, 
precum şi avizelor privind prevenirea şi stingerea incendiilor, apărare civilă, sănătatea populaŃiei. 

La data de 6 iulie 2006, intimata Parohia Ortodoxă łaga semnează o cerere privind 
eliberarea unei autorizaŃii de executare a lucrărilor de construire, fără a individualiza în mod expres 
care este imobilul asupra căruia se vor executa lucrările de construcŃii şi fără a preciza în ce constau 
aceste lucrări şi care este proiectul tehnic pentru execuŃia lor. 

În sprijinul acestei cereri nu a anexat nici certificatul de urbanism, nici fişele tehnice însoŃite 
de documentaŃia necesară obŃinerii avizelor, nici lista documentelor de plată a taxelor legale. 

La aceeaşi dată, Primarul comunei łaga a eliberat autorizaŃia de construire nr. 
2/2103/06.07.2006, autorizând executarea lucrărilor de construire a unei biserici, pe imobilul teren 
situat administrativ în comuna łaga, satul GhiolŃ nr. 247, în baza proiectului PAC nr. 16/2004. 

Întreaga documentaŃie care a stat la baza eliberării autorizaŃiei de construire a fost depusă la 
dosarul cauzei, fiind ataşată la filele 55-94. Această documentaŃie nu a fost însă vizată spre 
neschimbare. Dosarul administrativ nu a fost numerotat şi sigilat, neprecizându-se câte piese 
conŃine şi nefiind întocmit nici un opis al acestora. 

Avizul de principiu eliberat de SC Distrigaz Nord SA – Sucursala Cluj în data de 09.05.2005 
sub nr. 634, nefăcând vorbire de proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire nr. 
16/2004, rezoluŃiile privind prelungirea acestui aviz nepurtând un număr de înregistrare şi fiind 
eliberate ulterior emiterii autorizaŃiei, respectiv la 8 noiembrie 2006. 

De asemenea, fişa tehnică în vederea emiterii acordului unic de la fila 69 face vorbire de 
modul de îndeplinire a cerinŃelor avizatorului impuse în certificatul de urbanism nr. 3/2005 şi nu 
cele evocate în certificatul de urbanism 6/1811/2006. 

Avizul pentru emiterea acordului pentru prevenirea şi stingerea incendiilor eliberat de 
Grupul de Pompieri Avram Iancu Cluj, nu poartă o dată certă. 

În aceeaşi situaŃie se regăseşte şi avizul sanitar ataşat, care are o dată certă anterioară 
emiterii certificatului de urbanism nr. 6/1811/2006, acest aviz fiind eliberat sub nr. 4672 în 10 mai 
2005 şi nefăcând nici o referire la PAC 16/2004. 

Avizul eliberat de DirecŃia de Sănătate Publică a jud. Cluj sub nr. 4672/10.05.2005, se află 
în legătură cu certificatul de urbanism nr. 3/2005. 

Referatele întocmite de verificatorul tehnic atestat nu precizează numărul proiectului şi nu 
individualizează care proiect a fost prezentat spre verificare.   



Printre documentele prezentate la verificare sunt individualizate doar certificatul de 
urbanism nr. 6/1811/2006 şi avizele PSI, protecŃia civilă, sanitar, Distrigaz, Electrica al căror număr 
nu a fost în mod expres precizat. 

Acest referat nu este vizat pentru conformitate cu originalul, nu este vizat spre neschimbare, 
nu poartă semnăturile investitorului şi proiectantului. 

Studiul geotehnic ataşat la dosarul cauzei, nu poartă data întocmirii şi de asemenea nu 
individualizează în cadrul cărui proiect a fost întocmit, nefiind vizat spre neschimbare. 

În cursul procedurii judiciare autoritatea emitentă a depus întreaga documentaŃie care, 
potrivit susŃinerilor sale, a stat la baza eliberării celor două acte administrative. 

S-a precizat că nu mai există nici un alt act pe care autoritatea emitentă l-a avut în vedere la 
eliberarea acestor acte administrative. 

Cu toate acestea proiectul de autorizare a executării lucrărilor de construire nr. 16/2004 nu s-
a depus. Acest proiect nu a fost depus nici de beneficiarul autorizaŃiei de construire. De asemenea, 
nu s-a depus nici proiectul privind organizarea executării lucrărilor. 

 Potrivit art. 1 alin. 1 din Legea nr. 50/1991 executarea lucrărilor de construcŃii este permisă 
numai pe baza unei autorizaŃii de construire sau de desfiinŃare. AutorizaŃia de construire sau de 
desfiinŃare se emite la solicitarea deŃinătorului titlului de proprietate asupra unui imobil - teren 
şi/sau construcŃii - ori a altui act care conferă dreptul de construire sau de desfiinŃare, în condiŃiile 
prezentei legi. 

Art. 2 alin. 1 din aceeaşi lege prevede că autorizaŃia de construire constituie actul de 
autoritate al administraŃiei publice locale pe baza căruia se asigura aplicarea măsurilor prevăzute de 
lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcŃionarea construcŃiilor, iar din alin. 2  
rezultă că autorizaŃia de construire se emite în temeiul şi cu respectarea prevederilor 
documentaŃiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii. 

 În baza art. 3 din Legea nr. 50/1991 autorizaŃia de construire se eliberează pentru lucrări de 
construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaŃie sau de reparare 
a construcŃiilor de orice fel, precum şi a instalaŃiilor aferente acestora, cu excepŃia celor prevăzute la 
art. 11. 

 Art. 6  din acelaşi act normativ arată că certificatul de urbanism este actul de informare prin 
care autorităŃile prevăzute la art. 4, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale 
regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi 
aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi 
tehnic al terenurilor şi construcŃiilor existente la data solicitării şi stabilesc cerinŃele urbanistice care 
urmează să fie îndeplinite în funcŃie de specificul amplasamentului, precum şi lista cuprinzând 
avizele şi acordurile legale, necesare în vederea autorizării. 

  Potrivit art. 7 alin. 1 din Legea nr. 50/1991 autorizaŃia de construire se emite în cel 
mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, pe baza documentaŃiei depuse la autorităŃile prevăzute 
la art. 4, care va cuprinde: certificatul de urbanism; dovada titlului asupra terenului şi/sau 
construcŃiilor; proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcŃii; avizele şi acordurile 
legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism; dovada privind achitarea taxelor legale. 

 Alin. 2 al aceluiaşi articol prevede că proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de 
construcŃii este extras din proiectul tehnic şi se elaborează în conformitate cu conŃinutul-cadru 
prevăzut în anexa nr. 1, în concordanta cu cerinŃele certificatului de urbanism, cu conŃinutul 
avizelor şi al acordurilor cerute prin acesta, şi se întocmeşte, se semnează şi se verifica, potrivit 
legii, iar din alin. 4 rezultă că executarea lucrărilor de construcŃii se poate face numai pe baza 
proiectului tehnic şi a detaliilor de execuŃie. 

 Potrivit alin. 9 al aceluiaşi articol autorizaŃia de construire se emite dacă sunt îndeplinite 
cumulativ condiŃiile cerute pentru prezenta lege. Autoritatea emitenta a autorizaŃiei nu este 
responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenta, la momentul emiterii 



actului, a unor litigii aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti privind imobilul - teren şi/sau 
construcŃii - aparŃinând exclusiv solicitantului. 

 Art. 7 alin. 16 prevede că autorizaŃia de construire pentru lucrările de intervenŃie de prima 
necesitate în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamităŃi ori alte evenimente cu caracter 
excepŃional, inclusiv la construcŃiile prevăzute la art. 3 lit. b, se emite imediat de către autoritatea 
administraŃiei publice abilitata, conform legii, urmând ca documentaŃia legală necesară să fie 
definitivata pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor legale. 

În alin. 17 al aceluiaşi articol se stipulează că primăriile pot dezafecta construcŃiile, 
proprietate a unităŃii administrativ-teritoriale, aflate în stare avansată de degradare şi care pun în 
pericol siguranŃa publica, cu excepŃia construcŃiilor monument istoric, pe baza de autorizaŃie de 
desfiinŃare emisă în condiŃiile alin. 16, cu obligaŃia de a se întocmi documentaŃii specifice în 
conformitate cu prevederile cuprinse în anexa nr. 1.   

Autoritatea emitentă nu a justificat în nici un fel eliberarea autorizaŃiei de desfiinŃare şi 
îndeplinirea condiŃiilor prevăzute în alin. 16, 17 din art. 7 al Legii nr. 50/1991. 

Totodată, autoritatea emitentă a emis autorizaŃiile în discuŃie fără ca în prealabil să se fi 
întocmit documentaŃiile specifice în conformitate cu prevederile cuprinse în anexa 1 a Legii nr. 
50/1991.  

  Art. 12 din Legea nr. 50/1991 prevede că autorizaŃiile de construire sau de 
desfiinŃare, emise cu încălcarea prevederilor legale, pot fi anulate de către instanŃele de contencios 
administrative.  

 Potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr.  554/2004 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, poate solicita instanŃei de contencios administrativ competentă anularea actului. 

În temeiul dispoziŃiilor art. 4 alin.1 din Legea nr. 554/2004 legalitatea unui act administrativ 
unilateral poate fi cercetata oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepŃie, din oficiu sau la 
cererea părŃii interesate.   

Conform prevederilor Legii nr. 50/1991 proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de 
construcŃii este extras din proiectul tehnic şi se elaborează în conformitate cu conŃinutul-cadru 
prevăzut în anexa nr. 1, în concordanŃă cu cerinŃele certificatului de urbanism, cu conŃinutul 
avizelor şi al acordurilor cerute prin acesta. El se întocmeşte, se semnează şi se verifica, potrivit 
legii. Executarea lucrărilor de construcŃii se poate face numai pe baza proiectului tehnic şi a 
detaliilor de execuŃie. 

ProbaŃiunea administrată în cauză atestă fără putinŃă de tăgadă că actele administrative 
atacate nu au fost emise cu respectarea prevederilor art. 8, 7, 4 din Legea nr. 50/1991. 

Şi numai pentru acest singur considerent actele administrative atacate  sunt nelegale, 
nelegalitatea lor derivând din aceea că autoritatea emitentă nu a probat asupra împrejurării că 
eliberarea autorizaŃiilor de demolare şi construire s-a făcut în baza unei documentaŃii complete.  

 Contenciosul de anulare pentru exces de putere se întemeiază pe existenŃa unui interes 
legitim. Temeiurile acŃiunii în contencios administrativ sunt vătămarea unui drept al persoanei ori 
vătămarea unui interes legitim. De fapt este vorba de afirmarea vătămării unui drept subiectiv, sau a 
unui interes legitim, în momentul intentării acŃiunii în contencios administrativ şi dovedirea acestei 
vătămări pe parcursul procesului. Recurenta a dovedit vătămarea  provenind, în speŃă, de la actele 
administrative emise cu exces de putere. 

 Excesul de putere al autorităŃii emitente derivă din aceea că autorizaŃiile de construire şi 
demolare au fost emise cu nerespectarea prevederilor art. 8, 7 şi 4 din Legea nr. 50/1991. 

 Eliberând autorizaŃia de construire  fără ca aceasta să aibă în vedere proiectul  nr. 16/2004, 
autoritatea emitentă a săvârşit un exces de putere, manifestându-se discreŃionar. AutorităŃilor 
administraŃiei publice li se conferă un drept de apreciere în ceea ce priveşte emiterea unui act. Acest 
drept de apreciere nu trebuie să se exercite discreŃionar. Excesul de putere discreŃionară este similar 
cu ilegalitatea subiectivă a actului administrativ. 



  Din ilegalitatea obiectivă a actului atacat rezultă şi încălcarea interesului public 
privitor la realizarea competenŃelor autorităŃilor publice, respectarea ordinii de drept şi garantarea 
drepturilor cetăŃenilor. 

 Curtea apreciază că, în considerarea interesului public, orice persoană fizică poate introduce 
acŃiune în contencios administrativ când un act administrativ este ilegal în mod obiectiv fiind 
contrar regulilor de fond şi de formă instituite de lege pentru emiterea sa, deoarece interesul public 
este ca autorităŃile publice să respecte legea în activitatea lor. 

Pentru aceste considerente nu a reŃinut apărarea formulată de intimată prin care aceasta a 
relevat că reclamanta nu a probat îndeplinirea condiŃiei referitoare la legitimitatea interesului de a 
susŃine excepŃia de nelegalitate a celor două acte administrative.  

 Recurenta a dovedit vătămarea provenind în speŃă de la cele două acte administrative emise 
cu exces de putere. 

Litigiul ce se poartă între părŃile litigante, prin care recurenta a înŃeles să conteste modul în 
care s-a reconstituit pe seama intimatei Parohia Ortodoxă łaga-GhiolŃ, dreptul de proprietate asupra 
terenurilor individualizate în titlul de proprietate nr. 3264/2004, litigiu ce nu a fost soluŃionat printr-
o hotărâre irevocabilă, justifică interesul legitim al reclamantei de a solicita exercitarea controlului 
de legalitate al celor două acte administrative. Conduita sa procesuală este menită să asigure o 
protecŃie eficientă a dreptului de proprietate pe care îl invocă până la tranşarea cu putere de lucru 
judecat a chestiunii referitoare la titularul acestui drept. 

Câtă vreme pârâta nu a fost în măsură să îndeplinească formalităŃile de publicitate imobiliară 
în baza acestui titlu de proprietate, iar titlul său este contestat într-o procedură aflată în curs, nu se 
poate susŃine că recurenta nu justifică un interes legitim şi actual pentru invocarea excepŃiei de 
nelegalitate, în condiŃiile în care s-a considerat proprietara terenului şi a construcŃiei demolate, 
acŃionând pe cale judiciară în vederea obŃinerii protecŃiei dreptului invocat. 

Pentru considerentele de fapt şi de drept anterior expuse, în lumina dispoziŃiilor art. 312 Cod 
proc.civ., Curtea va aprecia recursul exercitat de către recurentă drept fondat şi în consecinŃă îl va 
admite şi va modifica hotărârea recurată în sensul constatării nelegalităŃii autorizaŃiei de desfiinŃare 
în regim de urgenŃă nr. 01-D/10.05.2006 emisă de Primarul Comunei łaga, precum şi a constatării 
nelegalităŃii autorizaŃiei de construire nr. 02/2103/06.07.2006 emisă de Primarul Comunei łaga. 

În ceea ce priveşte cererea referitoare la obligarea intimaŃilor la plata în solidar a 
despăgubirilor în cuantum de 272.000 lei, Curtea apreciază aceste pretenŃii drept inadmisibile. 

În procedura cercetării excepŃiei de nelegalitate a actelor administrative unilaterale, cererea 
privitoare la repararea prejudiciului cauzat prin emiterea acestor acte administrative nu este 
admisibilă. 

Din întreaga economie a prevederilor art. 4 din Legea nr. 554/2004 rezultă că excepŃia de 
nelegalitate a actelor administrative unilaterale ca mijloc tehnic procesual de apărare recunoscut 
părŃilor litigante se soluŃionează într-o procedură specială, de urgenŃă, cu celeritate, procedură ce 
este incompatibilă cu regimul juridic procesual al cererilor referitoare la repararea prejudiciului 
cauzat prin emiterea actelor administrative. 

Regimul juridic al acordării despăgubirilor este evocat în art. 19 din Legea nr. 554/2004 care 
prevede că termenul de prescripŃie pentru despăgubiri când persoana vătămată a cerut anularea 
actului administrativ, fără a cere în acelaşi timp şi repararea prejudiciului, curge de la data la care 
acesta a cunoscut sau trebuia să cunoască întinderea pagubei, cererile adresându-se instanŃelor de 
contencios administrativ competente, în termenul de un an prevăzut la art. 11 alin. 2.  

 Acest text vizează ipoteza anulării actului administrativ şi nu cea referitoare la cercetarea 
legalităŃii acestuia în procedura specială prevăzută de art. 4 pe cale de excepŃie. 

ConsecinŃa constatării nelegalităŃii unui act administrativ este cea prevăzută de alin. 4 al art. 
4 din Legea nr. 554/2004. 



Din interpretarea per a contrario a acestor dispoziŃii, rezultă că obiect al judecăŃii în această 
procedură specială îl constituie doar respectarea cerinŃelor de   fond şi formă instituite de lege 
pentru emiterea actelor administrative supuse cenzurii judiciare pe calea excepŃiei de nelegalitate. 

Culpa procesuală a intimatului Primarul comunei łaga fiind dovedită, acesta va fi obligat să 
plătească în favoarea recurentei cheltuieli de judecată în cuantum de 1.190 lei.     (Judecător Simona 
Szabo) 

 

InstituŃie publică şi instituŃie de interes public. DiferenŃă. ConsecinŃe 

Întrucât dispoziŃiile  art. 11 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 292/2003 fac distincŃie între casa de 
cultură, ca instituŃie publică sub autoritatea consiliului local şi casa de cultură, ca instituŃie de 
interes public aflată în subordinea sindicatelor sau a altor organizaŃii, de dispoziŃiile  art. 257 lit. f 
Cod fiscal, referitoare la scutirea de impozitul pe teren, beneficiază numai casa de cultură, ca 
instituŃie publică aflată în subordinea consiliului local. 

Decizia nr.45 din 11 ianuarie 2007 

Prin sentinŃa civilă nr. 2305 pronunŃată la data de 14 septembrie 2006 Tribunalului 
Maramureş - SecŃia comercială, de contencios administrativ şi fiscal s-a respins acŃiunea formulată 
de reclamanta Casa de Cultură a Sindicatelor Baia-Mare în contradictoriu cu pârâtul Primarul 
Municipiului Baia-Mare. 

Pentru a hotărî astfel, instanŃa a reŃinut următoarele: 
Prin Raportul de impunere fiscală nr. 7496 din 28 octombrie 2005 inspectorii de specialitate 

din cadrul DirecŃiei de venituri a Primăriei Municipiului Baia-Mare au procedat la verificarea 
modului de determinare, evidenŃiere şi vizare a impozitelor şi taxelor locale de la Casa de Cultură a 
Sindicatelor Baia-Mare, în perioada 1 ianuarie 2000-27 octombrie 2004. 

S-a reŃinut că reclamanta a îndeplinit condiŃia de agent economic cu personalitate juridică 
fără scop lucrativ, fiind filială a AsociaŃiei NaŃionale a Caselor de Cultură a Sindicatelor din 
România. 

Urmare a controlului s-a stabilit că reclamanta datorează impozit pe clădiri în sumă de 
57.288,96 lei, la care se adaugă dobânzi şi penalităŃi, taxă teren în sumă de 3.117,92 lei plus 
dobânzi şi penalităŃi, impozit pe teren 584,66 lei plus dobânzi şi penalităŃi, taxă afişaj în scop de 
publicitate şi reclamă 153,73 plus dobânzi şi penalităŃi, fiind emise şi deciziile de impunere cu nr. 
7547/1 noiembrie 2005. 

Reclamanta a considerat că fiind o instituŃie de interes public a fost scutită de la plata acestor 
taxe şi impozite. 

Pârâta în schimb, a arătat că Legea nr. 292/2003 la art. 11 face distincŃie între casele de 
cultură ca instituŃie publică şi ca instituŃie de interes public. 

Reclamanta, fiind un agent economic fără scop lucrativ ca filială a Caselor de Cultură a 
Sindicatelor din România, iar potrivit art. 257 Cod fiscal numai instituŃiile publice sunt scutite de la 
plata acestor taxe şi impozite ceea ce nu era cazul reclamantei, astfel că nu a avut nici o relevanŃă 
faptul că din 2004 a depus cerere pentru a i se recunoaşte calitatea de aşezământ cultural. 

Normele metodologice privind desfăşurarea activităŃilor specifice aşezămintelor culturale 
prevăd la art. 7 alin 1 că pentru obŃinerea statutului de aşezământ cultural, subordonat unei autorităŃi 
a administraŃiei publice locale, instituŃia solicitantă înaintează un dosar cuprinzând documentaŃia 
care atestă că sunt îndeplinite cerinŃele prevăzute de art. 6 din norme, dar care după avizare, se 
înaintează Ministerului Culturii şi Cultelor care eliberează autorizaŃia de funcŃionare. 

Abia în momentul obŃinerii autorizaŃiei, casa de cultură are statul de aşezământ cultural. 
În speŃă, reclamanta a depus documentaŃia pentru a obŃine acest statut, dar nu a făcut dovada 

că a şi primit autorizaŃie de funcŃionare de la Ministerul Culturii şi Cultelor. 



Ca atare, în această situaŃie reclamanta nu are calitatea de aşezământ cultural în sensul celor 
reglementate de Legea nr. 292/2003 şi ca o consecinŃă, nu a putut beneficia de facilităŃile prevăzute 
de art. 250 alin 1, 257 lit. f şi art. 272 din Codul fiscal. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs, în termenul legal, reclamanta-recurentă Casa de 
Cultură a Sindicatelor Baia-Mare, solicitând modificarea hotărârii atacate, în sensul admiterii 
acŃiunii şi anulării dispoziŃiei nr. 4890 emisă de Primăria Municipiului Baia-Mare, dispoziŃie prin 
care s-a respins contestaŃia acesteia împotriva deciziilor de impunere nr. 7547 din 1 noiembrie 2005 
privind obligaŃiile fiscale suplimentare stabilite de InspecŃia DirecŃia de Venituri a Primăriei Baia-
Mare; precum şi anularea măsurilor luate şi dispuse prin deciziile arătate. 

În motivarea recursului, recurenta învederează instanŃei că, s-a reŃinut faptul că îndeplineşte 
condiŃia de agent economic cu personalitate juridică fără scop lucrativ, conform raportului de 
inspecŃie fiscală cu nr. 496/28 octombrie 2005, raport care este fundamentul emiterii deciziilor 
contestate. 

InstituŃia-recurentă este o instituŃie de interes public şi în conformitate cu dispoziŃiile art. 
250 alin 1, 257 lit. f, şi art. 272 din Legea nr. 571 privind Codul fiscal este scutită de plata 
impozitului pe clădiri, taxă pe teren, impozit pe teren, taxă afişaj în scop de reclamă şi publicitate. 

Conform dispoziŃiilor art. 11 alin. 2 din Legea nr. 292 din 27 iunie 2003 privind organizarea 
şi funcŃionarea aşezămintelor culturale, instituŃia-recurentă este o instituŃie de interes public având 
personalitate juridică. 

În continuare, reclamanta-recurentă arată că a efectuat demersurile legale necesare în 
vederea obŃinerii statutului de aşezământ cultural, conform dispoziŃiilor art. 6 din cap. II din OMCC 
nr.2883/2003, încă din data de 9 martie 2004, anexând în acest sens în copie adresa cu nr. 53 din 9 
martie 2004 înregistrată la Centrul JudeŃean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiŃionale 
Maramureş. 

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1646/7 octombrie 2004 privind recunoaşterea 
AsociaŃiei NaŃionale a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România ca fiind de utilitate publică, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 947/15 octombrie 2004, se recunoaşte că această instituŃie este 
persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, ca fiind de utilitate publică. 

Analizând recursul prin prisma motivelor invocate precum şi a dispoziŃiilor art. 304 1 Cod 
procedură civilă, curtea reŃine următoarele: 

Potrivit art. 250 alin. 1 pct. 1 Cod fiscal (Legea nr. 571/2003) impozitul pe clădiri nu se 
datorează pentru clădirile proprietatea statului, a unităŃilor administrativ - teritoriale sau a oricăror 
instituŃii publice, cu excepŃia incintelor care sunt folosite pentru activităŃi economice. 

Conform art. 257  lit.f din Codul fiscal, impozitul pe teren nu se datorează pentru orice teren 
deŃinut, administrat sau folosit de către o instituŃie publică, cu excepŃia suprafeŃelor folosite pentru 
activităŃi economice. 

În baza art. 11 alin.1 din Legea nr. 292/2003, casa de cultură este o instituŃie publică, cu 
personalitate juridică, care poate funcŃiona în oraşe şi municipii sub autoritatea consiliului local, iar 
potrivit alin. 2 , casa de cultură, ca instituŃie de interes public poate funcŃiona şi în subordinea 
sindicatelor sau a altor organizaŃii - ipoteza din speŃă. 

Ca atare, din reglementarea celor două aliniate ale art. 11 din Legea nr. 292/2003 privind 
organizarea şi funcŃionarea aşezămintelor culturale , rezultă distincŃia pe care legiuitorul o face între 
„instituŃia publică” şi „instituŃia de interes public”. 

În speŃă, reclamantul deŃinea la momentul impunerii taxelor pe clădiri, terenuri şi afişaj 
calitatea de instituŃie de utilitate publică în conformitate cu HG nr. 1646/7 octombrie 2004. 

Astfel, reclamantei nu îi sunt aplicabile dispoziŃiile Codului fiscal cu privire la scutirea de 
impozit, dispoziŃii care au în vedere strict bunuri deŃinute, folosite sau aflate în proprietatea unor 
instituŃii publice. 



În baza acestor considerente, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă se va respinge ca 
nefondat recursul reclamantei, iar sentinŃa atacată va fi menŃinută în întregime. (Judecător Lucia 
Brehar )    

 

InstituŃii publice scutite de plata T.V.A. CondiŃii 

Actele normative care au reglementat şi reglementează T.V.A. în perioada 2001 - 2006, 
respectiv O. U. G. nr. 17/2000, Legea nr. 345/2002 şi Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
scuteau de la plata T. V.A. instituŃiile publice, dar numai în condiŃiile în care operaŃiunile efectuate 
de acestea nu conducea la distorsiuni concurenŃiale. 

Un Serviciu judeŃean de pază, continuator al Corpului Gardienilor Publici, definit ca 
instituŃie publică de interes judeŃean, care prestează servicii de pază şi protecŃie, altele decât cele 
în favoarea instituŃiilor publice de interes judeŃean, încasând venituri pentru acestea, în condiŃiile 
în care activitatea respectivă este desfăşurată şi de către alŃi agenŃi economici, plătitori de T.V.A., 
conduce la distorsiuni concurenŃiale în sensul dispoziŃiilor  art. 127 alin. 4 şi 5 din Legea nr. 
571/2003, urmând a fi tratat ca persoană impozabilă. 

SentinŃa civilă nr. 310 din 28 mai 2007. 

Prin cererea din data de 27.03.2007, reclamantul Serviciul JudeŃean de Pază Maramureş, 
prin reprezentanŃii săi legali, a formulat acŃiune în contencios administrativ, în contradictoriu cu 
pârâŃii DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Maramureş şi Ministerul FinanŃelor Publice - AgenŃia 
NaŃională de Administrare Fiscală Bucureşti (A.N.A.F.) solicitând' anularea deciziei nr. 
51/08.03.2007 emisă de A.N.A.F. precum şi a deciziei de impunere nr. 2.763/8.12.2006 emisă de 
D.G.F.P. Maramureş, exonerarea de la plata sumei de 845.055 RON, cu titlu de T.V.A. şi a sumei 
de 692.505 RON cu titlu de dobânzi şi penalităŃi de întârziere, anularea titlurilor executorii emise pe 
baza deciziei mai sus arătate şi suspendarea executării a celor două decizii. 

Motivându-şi acŃiunea, reclamanta a arătat că fostul Corp al gardienilor publici Maramureş a 
fost înfiinŃat şi a funcŃionat în temeiul prevederilor Legii nr. 26/1993 precum şi a Regulamentului de 
funcŃionare aprobat prin H.G. nr. 518/1993 cu completările şi modificările aduse de H.G. nr. 
1.367/1996. 

Potrivit prevederilor Legii nr. 26/1993 corpurile gardienilor sunt instituŃii publice de interes 
judeŃean şi ale municipiului Bucureşti, prestatoare de servicii, cu personalitate juridică, fiind 
înfiinŃate şi funcŃionând pe lângă consiliile judeŃene şi consiliul general al municipiului Bucureşti. 

Din cuprinsul art. 24 alin. 3 al Legii nr. 26/1993 rezultă faptul că corpul gardienilor public 
are calitatea de instituŃie publică ce nu realizează profit, iar veniturile nete rămase sunt folosite 
pentru autofinanŃare, dotare cu mijloace tehnice necesare şi recompensarea personalului propriu. 

Obiectul instituŃiei gardienilor publici îl constituie paza bunurilor şi activitatea de apărare a 
ordinii şi liniştii publice şi ca atare, nu poate fi tratat ca un simplu agent de paza, gardianul public 
fiind instituit cu autoritatea publică. 

Încă de la înfiinŃare, instituŃia gardianului public a fost tratată ca o instituŃie publică 
neimpozabilă, exceptată de la plata T.V.A. deoarece desfăşoară activităŃi de ordine publică şi nu are 
drept scop obŃinerea unui profit. 

De asemeni chiar printr-o decizie a Comisiei Fiscale Centrale şi prin O.U.G. nr. 17/2000 s-a 
precizat că nu sunt supuse impozitării taxei pe valoarea adăugată instituŃiile publice pentru 
activităŃile de ordine publică, iar Serviciul JudeŃean de Pază Maramureş a fost înfiinŃat la data de 
01.10.2005 prin reorganizarea Corpului Gardienilor Publici a căror drepturi şi obligaŃii au fost 
preluate. 

Prin urmare, reclamantul care este continuatorul Corpului Gardienilor Publici Maramureş nu 
este plătitor de T.V.A. deoarece nu generează distorsiuni concurenŃiale pe piaŃă, având un 



regulament propriu de organizare elaborat pe baza hotărârii Consiliului JudeŃean Maramureş nr. 54 
care a stabilit şi obiectivele de interes public la care se impune organizarea pazei prin gardieni 
publici. 

S-a mai arătat că diferenŃa între specificul activităŃii serviciului şi alte societăŃi specializate 
în pază şi protecŃie este deosebit de clară şi rezultă şi din poziŃia exprimată de Consiliul ConcurenŃei 
(actul nr. 2886/04.06.2004 care arată încadrarea distinctă în codul CAEN, reclamantul având codul 
CAEN 7524 pentru activitatea de ordine publică, iar pentru activitatea de pază şi protecŃie codul 
CAEN fiind 7460. 

În sprijinul acŃiunii sale, reclamantul a depus la dosar în copie decizia de impunere nr. 
2.763 din 8.12.2006 emisă de D.G.F.P. Maramureş - Activitatea de inspecŃie fiscală, contestaŃia 
formulată împotriva ei, decizia nr. 51/08.03.2007 emisă de M.F.P. - A.N.A.F. - DirecŃia generală de 
soluŃionare a contestaŃiilor prin care a fost respinsă ca neîntemeiată contestaŃia, titlurile executorii şi 
somaŃia emisă pentru plata T.V.A., a dobânzilor şi penalităŃilor de întârziere aferente', hotărârea nr. 
54/12.11.1996 emisă de Consiliul JudeŃean Maramureş privind stabilirea obiectivelor de interes 
public la care se impunea organizarea pazei prin gardieni publici, comunicarea privind descărcarea 
de gestiune pentru activitatea desfăşurată în anul 2004 primită de la Curtea de Conturi - DirecŃia de 
Control Financiar Ulterior Maramureş şi sentinŃa nr. 355/12.10.2005 pronunŃată în dosarul nr. 
170/2005 de Curtea de Apel Suceava, prin care a fost admisă în parte acŃiunea în contencios 
administrativ formulată de Corpul Gardienilor Publici Botoşani şi a fost anulată parŃial decizia nr. 
101/15.04.2004 dată de M.F.P. - A.N.A.F. - DirecŃia generală de soluŃionare a contestaŃiilor şi 
exonerat reclamantul de plata T.V.A., dobânzi şi penalităŃi de întârziere pentru perioada 1.06.2002 - 
3.12.2003. 

Cererea de suspendare a executării actelor administrative arătate a fost soluŃionată conform 
art. 15 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 prin încheierea din data de 16.04.2007, când constatându-se 
că reclamantul nu s-a conformat dispoziŃiei instanŃei de a plăti cauŃiunea stabilită pe baza 
dispoziŃiilor  art. 185 alin. 2 din O.G. nr. 92/2003, aşa cum au fost ele modificate prin O.G. nr. 
35/2006, s-a dispus respingerea acesteia. 

La rândul lor, pârâŃii au formulat întâmpinare solicitând respingerea acŃiunii ca neîntemeiată, 
răspunzând fiecărui punct din acŃiune, cu precizarea că inspecŃia fiscală a fost realizată în urma unei 
sesizări înregistrată sub nr. 16.458/28.06.2006 din care rezulta că Serviciul JudeŃean de Pază 
Maramureş prestează servicii de pază şi protecŃie, fără includere T.V.A. în tariful perceput, 
dezavantajând agenŃii economici prestatori de servicii de pază şi protecŃie şi creând distorsiuni 
concurenŃiale pe piaŃă în sensul Legii nr. 345/2002. 

S-au înlăturat apoi susŃinerile reclamantului că ar avea statut de instituŃie publică, fiind 
doar asimilat instituŃiilor publice, dar şi acestea sunt persoane impozabile pentru acele activităŃi care 
conduc la distorsiuni concurenŃiale în situaŃia în care nu ar fi tratate ca persoane impozabile pentru 
aceste operaŃiuni chiar dacă sunt efectuate în calitate de autoritate publică, iar corpul gardienilor 
publici a fost tratat de la început ca persoană neimpozabilă, nefiind înregistrat ca plătitor de T.V.A. 

Perioada supusă verificării a fost 01.01.2001 - 06.12.2006, fiind incidente următoarele acte 
normative: O.U.G. nr. 17/2000 privind T.V.A., H.G. nr. 401/2000 privind Normele de aplicare a 
O.U.G. nr. 17/2000, Legea nr. 345/2002, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, O.G. nr. 92/2003 
privind C.pr.fiscală, H.G. nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
O.G. nr. 92/2003. 

Serviciul JudeŃean de Pază Maramureş nu a fost înregistrat la organele fiscale ca plătitor de 
T.V.A. însă nu se poate prevala de propria culpă în susŃinerile sale, deoarece avea obligaŃia legală să 
se înregistreze ca plătitor de T.V.A. odată cu depăşirea plafonului de 50.000.000 lei vechi prevăzut 
de art. 6 lit. k pct. 11 din O.U.G. nr. 17/2000, întrucât în urma verificării s-a constatat că acest 
plafon a fost depăşit încă din prima lună supusă verificării. 

A fost combătută şi susŃinerea reclamantului că nu a participat la nici o licitaŃie în vederea 
încheierii vreunui contract de pază, deoarece această situaŃie nu exclude existenŃa elementului 



concurenŃial, esenŃial fiind faptul dacă activitatea serviciului judeŃean de pază Maramureş produce 
sau nu distorsiuni pe piaŃa specifică pe care acŃionează, ori dimpotrivă s-a dovedit că a participat şi 
la licitaŃia de achiziŃie a serviciilor de pază din data de 19.06.2006. 

S-a înlăturat şi susŃinerea referitoare la clasificarea diferită în codul C.A.E.N. a activităŃilor 
de pază şi protecŃie, a bunurilor şi obiectivelor ce nu sunt disociate de cea de asigurare şi apărare a 
ordinii şi liniştii publice, însă aceasta se referă doar la situaŃia beneficiarilor, unităŃi de interes 
public pentru care aceste servicii nu pot fi asigurate de alŃi prestatori operaŃionali, astfel încât nu se 
nasc distorsiuni concurenŃiale. 

Din lista anexată chiar de reclamantă a rezultat că au fost avute în vedere doar prestarea 
serviciilor de pază pe bază de contract faŃă de societăŃile comerciale cu capital privat şi nu a 
unităŃilor de interes public. 

În final au fost făcute referiri la argumentele sentinŃei citate din jurisprudenŃă, considerate 
neaplicabile în speŃă şi la legislaŃia comunitară, respectiv art. 86 şi 295 din Tratatul C.E. în privinŃa 
chestiunilor generale referitoare la întreprinderile publice care sunt considerate ca orice afacere 
fiindu-le aplicabile regulile de nediscriminare şi concurenŃă. 

AcŃiunea formulată în cauză nu este întemeiată. 
Astfel, examinând actele şi lucrările dosarului din perspectiva motivelor invocate, a 

apărărilor formulate, precum şi a dispoziŃiilor legale incidente, Curtea reŃine următoarele: 
Organele de inspecŃie fiscală ale ActivităŃii de Control Fiscal din cadrul D.G.F.P. 

Maramureş au efectuat în urma unor sesizări un control de specialitate la Serviciul JudeŃean de 
Pază Maramureş, finalizat printr-un raport pe baza căruia a fost emisă decizia de impunere nr. 
2.763/08.12.2006 prin care s-au stabilit obligaŃii fiscale suplimentare de plată pentru perioada 
ianuarie 2001 - septembrie 2006, constând în T.V.A. în cuantum de 845.055 lei, dobânzi aferente în 
sumă de 602.648 lei şi penalităŃi de întârziere în cuantum de 89.852 lei. 

S-a avut în vedere că începând cu 1.03.2001, Serviciul JudeŃean de Pază Maramureş 
datorează T.V.A. aferentă serviciilor de pază prestate pe baza prevederilor O.U.G. nr. 17/2000, 
Legii nr. 345/2002 şi a Legii nr. 571/2003, plafonul fiind depăşit, iar în judeŃul Maramureş sunt şi 
alŃi operatori economici care prestează servicii similare fiind înregistraŃi ca plătitori de T.V.A., 
astfel că se creează distorsiuni concurenŃiale. 

Prin urmare, serviciul judeŃean de pază datorează T.V.A. pentru veniturile realizate ca 
urmare a serviciilor prestate în întreaga perioadă supusă controlului, altele decât cele în favoarea 
instituŃiilor publice prin care se asigură ordinea şi liniştea publică. 

Considerând nelegală această decizie, deoarece Serviciul JudeŃean de Pază Maramureş este 
continuatorul Corpului Gardienilor Publici Maramureş care era definit ca instituŃie publică de 
interes judeŃean, potrivit art. 3 din Legea nr. 26/1993 şi, în aceste condiŃii nu era supus impozitării 
T.V.A. pentru activităŃile de ordine publică prestate, conform dispoziŃiilor O.U.G. nr. 17/2000 
privind T.V.A. şi a actelor normative ulterioare, a formulat contestaŃia împotriva ei la M.F.P. - 
A.N.A.F. - DirecŃia generală de soluŃionare a contestaŃiilor. 

Prin decizia nr. 51/8.03.2007 DirecŃia generală de soluŃionare a contestaŃiilor din A.N.A.F. a 
respins ca neîntemeiată contestaŃia reclamantului, considerând, în esenŃă, că pentru veniturile 
realizate ca urmare a serviciilor prestate, respectiv servicii de pază şi protecŃie, altele decât cele în 
favoarea instituŃiilor publice, Serviciul JudeŃean de Pază Maramureş datorează T.V.A. în condiŃiile 
în care această activitate este desfăşurată şi de alŃi agenŃi economici, aspect ce ar conduce la 
distorsiuni concurenŃiale avându-se în vedere actele normative succesive aflate în vigoare în 
privinŃa T.V.A., în perioada supusă controlului, începând cu O.U.G. nr. 17/2000 şi terminând cu 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi Normele metodologice de aplicare a acestora şi 
care consideră chiar şi instituŃiile publice persoane impozabile pentru operaŃiunile efectuate din care 
se percep taxe, redevenŃe, cotizaŃii sau onorarii. 



Curtea apreciază actele administrativ-fiscale mai sus arătate ca legale şi temeinice, situaŃie în 
care acŃiunea în contencios administrativ ce tinde la anularea lor şi exonerare de plata sumelor 
arătate, formulată de reclamantul Serviciul JudeŃean de Pază Maramureş nu poate fi primită. 

Este de netăgăduit că reclamantul este continuatorul Corpul Gardienilor Publici Maramureş 
care a fost înfiinŃat pe baza dispoziŃiilor Legii nr. 26/1993, act normativ ce a fost abrogat prin art. 27 
din Legea nr. 371/2004 privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea poliŃiei comunitare, instituŃie 
care a preluat şi continuat activitatea şi atribuŃiile fostelor corpuri ale gardienilor publici. 

Numai că în şi acest act normativ a fost modificat şi completat prin O.U.G. nr. 23/2004, 
ordonanŃă care, la rândul ei, a fost aprobată prin Legea nr. 180/09.06.2005, prilej cu care art. 20 
alin. 1 din lege a căpătat următorul conŃinut: „consiliile judeŃene pot înfiinŃat, în condiŃiile legii, 
servicii publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes judeŃean". 

În baza acestui act normativ, Consiliul JudeŃean Maramureş, prin hotărârea nr. 81/2005, a 
înfiinŃat Serviciul JudeŃean de Pază Maramureş prin reorganizarea Corpului Gardienilor Publici 
Maramureş, preluând drepturile şi obligaŃiile acestuia potrivit dispoziŃiilor art. 21 din Legea nr. 
180/2005 . 

Încă din anul 2001, Corpul Gardienilor Publici Maramureş a prestat servicii de pază şi 
protecŃie, altele decât cele în favoarea instituŃiilor publice de interes judeŃean, încasând venituri 
pentru care nu a plătit T.V.A. în condiŃiile în care activitatea respectivă era desfăşurată şi de către 
alŃi agenŃi economici plătitori de T.V.A., aspect ce a condus la distorsiuni concurenŃiale. 

Incidente în cauză pentru perioada ianuarie 2001 - mai 2002 îi sunt aplicabile prevederile 
art. 3 alin. 1 din O.U.G. nr. 17/2000 privind T.V.A., pentru perioada iunie 2002 - decembrie 2003 
prevederile  art. 2 alin. 4 şi 5 din Legea nr. 345/2002, iar de la data de 1 ianuarie 2004 şi până la 
sfârşitul perioadei supuse controlului dispoziŃiilor  art. 127 alin. 4 şi 5 din Legea nr. 571/2003 
precum şi Normele de aplicare a acestor acte normative. 

EsenŃial în toate aceste acte normative este că instituŃiile publice sunt scutite de plata T.V.A., 
dar numai în condiŃiile în care operaŃiunile efectuate de acestea nu conduc la distorsiuni 
concurenŃiale pe piaŃă, în caz contrar urmând a fi tratate ca persoane impozabile. 

Prin urmare, reclamantul avea obligaŃia să se înregistreze ca plătitor de T.V.A. odată cu 
depăşirea plafonului de 50.000.000 lei vechi prevăzut de art. 6 lit. k pct. 11 din O.U.G. nr. 17/2000 
până în iunie 2002, iar pentru perioada iunie 2002 - decembrie 2003 avea aceeaşi obligaŃie după 
depăşirea plafonului de 1,5 miliarde lei conform art. 9 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 345/2002, iar 
începând cu ianuarie 2004 avea aceeaşi obligaŃie să se înregistreze ca plătitor de taxă pe valoarea 
adăugată odată cu depăşirea plafonului de 2 miliarde lei conform prevăzut art. 152 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal. 

În rezolvarea cauzei este important de precizat că din interpretarea textelor legale incidente 
speŃei rezultă că obligaŃia de plată a T.V.A. se aplică pentru veniturile realizate de reclamant din 
prestările de servicii către agenŃii economici privaŃi în perioada supusă controlului, dacă se creează 
distorsiuni concurenŃiale pe piaŃă, iar organele de control au avut în vedere doar acele servicii, iar 
nu cele prestate în favoarea instituŃiilor publice. 

Pe de altă parte, nu este lipsit de importanŃă a defini exact noŃiunea de „distorsiuni 
concurenŃiale" şi dacă este necesară dovedirea efectivă a acestor situaŃii sau simpla operare a unor 
agenŃi economici pe piaŃa unor servicii, dintre care unii beneficiază de un tratament fiscal 
preferenŃial din punct de vedere al T.V.A., astfel încât contravaloarea serviciilor prestate nu sunt 
grevate de T.V.A., faŃă de ceilalŃi agenŃi economici care sunt obligaŃi să greveze contravaloarea 
aceloraşi servicii de T.V.A., este suficientă pentru a fi îndeplinită această condiŃie. 

Exprimarea din dispoziŃia legală potrivit căreia „instituŃiile publice sunt persoane impozabile 
pentru activităŃile desfăşurate în calitate de autorităŃi publice, dacă tratarea lor ca persoane 
neimpozabile ar produce distorsiuni concurenŃiale", considerăm că nu lasă nici o urmă de îndoială 
asupra acestui aspect, în sensul că atâta timp cât organele de control fiscal au constatat că 
reclamantul a realizat venituri ca urmare a prestării serviciilor de pază şi protecŃie în favoarea unor 



agenŃi economici privaŃi, alŃii decât instituŃiile publice din jud. Maramureş, apreciind că este scutit 
de plata T.V.A., deşi pe piaŃa respectivă operează alte 55 de societăŃi comerciale care prestează 
aceleaşi servicii şi sunt plătitoare de T.V.A. (f. 61), aceste distorsiuni concurenŃiale sunt evidente. 

Tocmai de aceea argumentele invocate de jurisprudenŃă nu pot fi luate în considerare, 
situaŃiile nefiind identice. 

Nici recurgerea pârâŃilor, în apărarea poziŃiei lor, la dispoziŃiile art. 86 din Tratatul C.E. 
nu poate fi luată în considerare decât în măsura în care instanŃa ar fi pusă în situaŃia aplicării directe 
a acestora, ceea ce nu este cazul în speŃa de faŃă. Aplicarea principiului subsidiarităŃii implică şi 
faptul că jurisdicŃiile şi autorităŃile naŃionale să recunoască în ordinea lor juridică internă regulile 
necesare pentru a da efect util regulilor vizând libera concurenŃă, dispoziŃiile legale naŃionale 
incidente în cauză fiind conforme cu cele comunitare. 

Drept urmare, reclamantul Serviciul JudeŃean de Pază Maramureş este plătitor de T.V.A. 
pentru perioada respectivă, stabilirea debitului de 845.055 lei fiind corectă, suma de 692.505 lei 
reprezentând majorări şi penalităŃi de întârziere este de asemeni datorată ca măsură accesorie în 
raport cu debitul conform principiului „accesorium sequitur principale", aşa încât faŃă de toate 
considerentele de fapt şi de drept mai sus expuse, acŃiunea urmează a fi respinsă ca neîntemeiată 
având în vedere şi dispoziŃiile art. 18 din Legea nr. 544/2004. (judecător Gheorghe CotuŃiu) 

Notă: Decizia rezumată mai sus a rămas irevocabilă prin respingerea recursului de către 
Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie (Decizia nr. 179 din 17 ianuarie 2008). 

 

CondiŃii de exercitare a dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată  

CondiŃia instituită prin prevederile art. 145 pentru ca persoana impozabilă înregistrată ca 
plătitor de taxa pe valoarea adăugată să aibă dreptul să deducă taxa pe valoarea adăugată 
datorată poate fi apreciată ca fiind îndeplinită doar în măsura în care bunurile şi serviciile 
achiziŃionate sunt destinate utilizării în folosul operaŃiunilor sale taxabile şi acestea devin astfel 
doar în măsura în care pot fi circumscrise sferei art. 21 alin.1,2, şi 3 din Legea 571/2003 în sensul 
că pot fi considerate ca fiind incluse în categoria cheltuielilor deductibile sau a celor cu 
deductibilitate limitată.  

Decizia nr. 639 din 19 martie 2007 

Contestatoarea S.C. „O.G.” S.R.L. prin contestaŃia promovată a solicitat anularea deciziei de 
impunere privind obligaŃiile fiscale stabilite de inspecŃia fiscală nr. 4.052 din data de 25.09.2005, 
anulare raportului de inspecŃie fiscală pentru rambursarea soldului negativ T.V.A., cu control 
ulterior din data de 22.09.2005 şi anularea deciziei nr. 8 din data de 17.04.2006 a D.G.F.P. Sălaj, 
dată în soluŃionarea contestaŃiei împotriva primelor două acte emise . 

Motivarea contestaŃiei promovate s-a realizat prin invocarea dispoziŃiilor art. 21 arătând că 
acest text este de strictă interpretare şi aplicare şi nu pot fi extinse efectele acestuia asupra T.V.A., 
iar interpretarea corectă a dispoziŃiilor textului menŃionat relevă că acesta se referă doar la 
transportul salariaŃilor şi a membrilor familiilor acestora la tratament şi odihnă. 

Invocând dispoziŃiile art. 145 – 148 Cod fiscal, contestatoarea a învederat că în cuprinsul 
acestor texte de lege nu se prevede condiŃionarea luării în calcul a cotei de T.V.A. solicitate pentru 
rambursare a impozitului pe profit sau a cotelor speciale, cu regim special, derogator de la normele 
generale aplicabile impozitului pe profit. 

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Sălaj prin decizia nr. 8 din 17.04.2006 privind 
soluŃionarea contestaŃiei formulată de către S.C. „O.G.” S.R.L. ZALĂU înregistrată sub nr. 
14.230/27.10.2005 a respins în totalitate contestaŃia reŃinând că obiectul contestaŃiei îl reprezintă 
diferenŃa de taxă pe valoarea adăugată şi accesoriile aferente stabilite prin raportul de inspecŃie 
fiscală şi decizia de impunere nr. 4.052/23.09.2003. 



Intimata a reŃinut în cuprinsul deciziei că din raportul de inspecŃie fiscală înregistrat la 
Activitatea Controlului Fiscal sub nr. 4.052/23.09.2005 care a stat la baza emiterii deciziei de 
impunere nr. 4.052/23.09.2005 s-a reŃinut că societatea a desfăşurat activitate de producŃie pentru 
export în sistem lohn în perioada controlată, a fost scutită de T.V.A. cu drept de deducere, iar în 
urma verificării realităŃii şi legalităŃii dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată pentru 
perioada aprilie – septembrie 2004, soldul T.V.A. de rambursat la 30.09.2004 este în sumă de 8.092 
lei şi provine, în special, din achiziŃii de piese de schimb pentru utilaje, energie electrică, convorbiri 
telefonice, chirii, combustibil, transport şi alte cheltuieli aferente întreŃinerii locurilor de muncă. 

Analizându-se cheltuielile efectuate cu deplasarea la locul de muncă şi de la locul de muncă 
în perioada de referinŃă, a rezultat că societatea nu s-a încadrat în cota de 2 % aplicată asupra 
fondului de salarii, aceste cheltuieli fiind cu deductibilitate limitată, iar depăşirea acestor cheltuieli 
reprezentând o cheltuială nedeductibilă la calculul impozitului pe profit, astfel că T.V.A. aferentă 
depăşirilor de cheltuieli cu transportul este de 3.806 lei, iar această sumă s-a respins la rambursare 
din taxa pe valoarea adăugată stabilită la data de 30.09.2004, procedându-se la calcularea 
dobânzilor de întârziere şi a penalităŃilor aferente. 

În considerentele deciziei s-a reŃinut că potrivit art. 21 alin. 3 lit. c din Legea nr. 571/2003, 
cheltuielile efectuate de societate peste limita de 2 % sunt nedeductibile fiscal şi nu se încadrează în 
categoria cheltuielilor efectuate pentru realizarea veniturilor, fiind incidente dispoziŃiile art. 145 
Cod fiscal, astfel că în mod legal organul de inspecŃie fiscală a stabilit că taxa pe valoare adăugată 
aferentă cheltuielilor cu transportul salariaŃilor peste limita stabilită de lege este nedeductibilă. 

Decizia de impunere emisă sub nr. 4.052/23.09.2005 privind obligaŃiile fiscale suplimentare 
stabilite de inspecŃia fiscală cuprinde la obligaŃiile fiscale suplimentare diferenŃa de T.V.A. pentru 
perioada 01.04.2004 – 31.07.2005 în cuantum de 5.059 lei şi dobânzile şi penalităŃile aferente. 

Raportul de inspecŃie fiscală pentru rambursarea soldului negativ T.V.A. cu control ulterior 
încheiat la 22.09.2005 confirmă că în capitolul referitor la constatări fiscale – rambursare T.V.A. cu 
control ulterior s-a reŃinut că în perioada verificată societatea a beneficiat de o singură rambursare 
de T.V.A., iar din situaŃia cheltuielilor cu transportul salariaŃilor la şi de la locul de muncă s-a 
reŃinut depăşirea acestor cheltuieli, care reprezintă cheltuială nedeductibilă la calculul impozitului 
pe profit, astfel că T.V.A. aferent depăşirilor de cheltuieli cu transportul salariaŃilor este în sumă de 
38.062.581 lei, sumă care se respinge la plata din T.V.A. în sold la 30.09.2004 urmând a fi calculate 
dobânzi şi penalităŃi de întârziere pentru aceasta. 

Invocarea împrejurării că obiectul contestaŃiei îl formează anularea a trei acte, iar instanŃa de 
fond aminteşte doar unul dintre acestea, făcând o confuzie între actele atacate ca motiv de recurs nu 
poate fi primit având în vedere că instanŃa de fond a analizat succesiunea actelor emise şi atacate de 
contestatoarea recurentă în raport cu efectele acestora în economia litigiului.  

Motivul de recurs circumscris sferei prevederilor art. 304 pct. 9 C.pr.civ. de către recurentă 
care afirmă că instanŃa de fond a pronunŃat sentinŃa cu aplicarea greşită a legii, interpretând textele 
de lege într-un mod greu de înŃeles, considerentele fiind o preluare a motivelor care se găsesc în 
toate actele emise de către D.G.F.P. Sălaj, articolele aplicate reglementând situaŃii diferite, 
aplicabile în domenii diferite nu poate fi primite întrucât aplicarea şi interpretarea dispoziŃiilor 
legale s-a realizat în mod corect . 

Astfel aprecierea recurentei că deducerea taxei pe valoarea adăugată nu are nici o legătură şi 
nu este condiŃionată de prevederile art. 21 alin. 3 din Cod fiscal este contrazisă de interpretarea 
dispoziŃiilor legale incidente . 

Dacă bunurile şi serviciile achiziŃionate sunt destinate utilizării în folosul operaŃiunilor sale 
taxabile, orice persoana impozabilă înregistrată ca plătitor de taxa pe valoarea adăugată are dreptul 
să deducă taxa pe valoarea adăugată datorată sau achitată, aferentă bunurilor care i-au fost livrate 
sau urmează să îi fie livrate, şi pentru prestările de servicii care i-au fost prestate ori urmează să îi 
fie prestate de o alta persoana impozabilă potrivit dispoziŃiilor art. 145 alin.3 lit. a din Legea nr. 
517/2003. 



Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai 
cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte 
normative în vigoare iar următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată: cheltuielile sociale, în 
limita unei cote de pana la 2%, aplicată asupra fondului de salarii realizat. Intra sub incidenta 
acestei limite cu prioritate…, inclusiv transportul…,;conform art. 21 alin3 din acelaşi act normative. 

CondiŃia instituită prin prevederile art. 145 pentru ca persoana impozabilă înregistrată ca 
plătitor de taxa pe valoarea adăugată să aibă dreptul să deducă taxa pe valoarea adăugată datorată 
poate fi apreciată ca fiind îndeplinită doar în măsura în care bunurile şi serviciile achiziŃionate sunt 
destinate utilizării în folosul operaŃiunilor sale taxabile şi acestea devin astfel doar în măsura în care 
pot fi circumscrise sferei art. 21 alin.1,2, şi 3 din Legea 571/2003 în sensul că pot fi considerate ca 
fiind incluse în categoria cheltuielilor deductibile sau a celor cu deductibilitate limitată .  

Analiza în vederea acordării deductibilităŃii cheltuielilor de transport şi cazare în Ńara şi 
străinătate, efectuate de către salariaŃi şi administratori, se efectuează pe baza rezultatului contabil 
curent, respectiv reportat. 

Profitul în exerciŃiul curent reprezintă rezultatul contabil cumulat al lunii, respectiv 
trimestrului, după caz, urmând a se efectua regularizări periodice. În cazul în care, prin cumularea 
rezultatului curent cu cel reportat, contribuabilul înregistrează profit contabil, cheltuielile prevăzute 
la art. 21 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal sunt deductibile în baza dispoziŃiilor art. 28 din HG 
44/2004, dispoziŃii legale care pledează în sensul reŃinut anterior .  

InstanŃa de fond a analizat toate actele care au fost contestate prin acŃiunea introductivă de 
instanŃă şi a interpretat şi aplicat corect prevederile legale incidente astfel că recursul promovat 
apare ca nefondat şi în consecinŃă în temeiul dispoziŃiilor art. 312 C.pr.civ. va respinge recursul 
declarat de reclamanta. (Judecător Augusta Chichişan) 

 
 
 
 

Taxa pe valoare adăugată - condiŃii de deductibilitate. Nerespectare. ConsecinŃe 

Taxa pe valoarea adăugată nu poate fi dedusa şi nici nu poate fi diminuată baza impozabilă 
la stabilirea impozitului pe profit dacă documentele justificative nu conŃin sau nu furnizează toate 
informaŃiile prevăzute de dispoziŃiile legale în vigoare la data efectuării operaŃiunii pentru care se 
solicită deducerea taxei pe valoarea adăugată.  

Decizia  nr. 2120 din 26 noiembrie 2007 

Prin sentinŃa civilă nr. 1.628 pronunŃată la data de 5.07.2007, a Tribunalului Cluj a fost 
respinsă acŃiunea formulată de reclamanta S.C. G S.R.L. Cluj-Napoca  împotriva pârâtei DirecŃia 
Generală a FinanŃelor Publice Cluj, având ca obiect contencios fiscal. 

Pentru a dispune astfel, instanŃa a reŃinut că decizia nr. 145 din 25.10.2006 emisă de DirecŃia 
Generală a FinanŃelor Publice a JudeŃului Cluj prin care s-a respins ca neîntemeiată contestaŃia 
formulată de reclamanta S.C. G S.R.L. împotriva deciziei de impunere nr. 857/22.09.2006 pentru 
suma de 36.334,56 lei, reprezentând TV A este temeinică şi legală întrucât documentele prezentate 
pentru a justifica cererea de rambursare nu întrunesc toate cerinŃele legale, dispoziŃiile art.145 şi 155 
din Legea nr.571/2003 fiind nesocotite. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs, în termen legal, reclamanta S.C. G S.R.L. 
solicitând admiterea recursului, admiterea acŃiunii astfel cum a fost formulată şi obligarea pârâtei la 
plata cheltuielilor de judecată. 

În dezvoltarea motivelor de recurs, reclamanta a arătat că prin acŃiunea înregistrată a solicitat 
anularea deciziei nr. 145/25.10.2006 şi parŃial a deciziei nr. 857/22.09.2006, deoarece sancŃiunea 



aplicată prin acestea, nerambursarea T.V.A.-ului pentru incompleta completare a facturilor fiscale 
este netemeinică şi nelegală întrucât lipsa vreunei menŃiuni prevăzute la art.155 şi 1551C.fiscal nu 
este sancŃionată de legiuitor cu anularea facturii sau decăderea din dreptul la deducerea TVA. S-a 
susŃinut, de asemenea, că D.G.F.P. Cluj nici măcar nu a exprimat existenŃa vreunui dubiu, pentru 
confirmarea sau infirmarea căruia să fi efectuat vreun demers în cadrul controlului care ar fi trebuit 
să aibă ca obiect nu doar verificarea formală a facturilor ci însăşi existenŃa dreptului de deducere al 
T.V.A-ului. S-a arătat că hotărârea recurată nu are temei legal sau pentru unele concluzii aplicarea 
legii a fost greşită întrucât se face trimitere la dispoziŃiile art.145 alin.8 respectiv 155 alin.8 din 
Legea nr.571/2003, însă, după apariŃia Legii nr.343/2006 textul nu mai există sau a fost modificat, 
iar soluŃia pronunŃată  nu este în concordanŃă cu jurisprudenŃa CurŃii de Apel Cluj (decizia 
nr.706/2006) astfel că se impune desfiinŃarea acesteia. 

Analizând recursul declarat de către reclamanta S.C. G S.R.L. prin prisma motivelor de 
recurs şi a dispoziŃiilor art.304 şi 3041C.pr.civ., Curtea l-a apreciat ca fiind nefondat pentru 
următoarele considerente: 

Problema supusă dezbaterii în prezenta cauză o constituie lămurirea condiŃiilor care trebuie 
respectate de către contribuabili pentru a putea beneficia de dreptul la deducerea TVA, situaŃia de 
fapt nefiind contestată de nici una dintre părŃi. 

Este cunoscut faptul că potrivit art. 146 alin. 1 C. fiscal pentru exercitarea dreptului de 
deducere a taxei, persoana impozabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiŃii: 

a) pentru taxa datorată sau achitată, aferentă bunurilor care i-au fost ori urmează să îi fie 
livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmează să îi fie prestate în beneficiul său, să deŃină o factură 
care să cuprindă informaŃiile prevăzute la art. 155 alin. (5); 

 b) pentru taxa aferentă bunurilor care i-au fost ori urmează să îi fie livrate sau serviciilor 
care i-au fost ori urmează să îi fie prestate în beneficiul său, dar pentru care persoana impozabilă 
este obligată la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) lit. b)-g): 

 1. să deŃină o factură care să cuprindă informaŃiile prevăzute la art. 155 alin. (5) sau 
documentele prevăzute la art. 1551 alin. (1); şi 

     2. să înregistreze taxa ca taxă colectată în decontul aferent perioadei fiscale în care ia 
naştere exigibilitatea taxei (…); art.155 alin.5 lit.a-p C.fiscal prevede care sunt elementele 
obligatorii pe care trebuie să le cuprindă factura la care face referire art.146. 

Textul legal amintit mai sus nu cuprinde în conŃinutul său care este sancŃiunea nerespectării 
acestor prevederi, însă, ea se deduce coroborând prevederile art.146, 150, 155 din C.fiscal pornind 
de la premisa art.146 din lege respectiv „exercitarea dreptului de deducere”. Per a contrario, 
nerespectarea ipotezei normei legale instituite de legiuitor atrage pierderea dreptului de deducere a 
taxei şi nu anularea facturii sau decăderea cum nefondat susŃine recurenta. 

Potrivit acestor reglementări lipsite de echivoc, taxa pe valoarea adăugată nu se poate 
deduce şi nici nu poate fi diminuată baza impozabilă la stabilirea impozitului pe profit dacă 
documentele justificative nu conŃin sau nu furnizează toate informaŃiile prevăzute de dispoziŃiile 
legale în vigoare la data efectuării operaŃiunii pentru care se solicită deducerea taxei pe valoarea 
adăugată. 

   În toate actele normative, anterioare sau ulterioare adoptării Codului fiscal, în cazurile de 
efectuare de operaŃiuni de deducere a TVA este prevăzută obligativitatea prezentării de documente 
justificative întocmite "legal" sau "conform legii", fără a se determina, însă, tipul de document 
necesar. 

    Dacă prevederile Legii contabilităŃii nr. 82/1991 şi cele ale regulamentului de aplicare a 
acesteia nu conŃineau criterii de stabilire a menŃiunilor sau informaŃiilor ce trebuie să le conŃină 
documentele justificative, iar prin Legea nr. 345/2002, aplicabilă în perioada 1 iunie 2002-31 
decembrie 2003, s-a înscris pentru prima dată obligativitatea prezentării de documente justificative, 
cu specificarea menŃiunilor sau informaŃiilor pe care să le cuprindă, prin Legea nr. 571/2003 s-au 



reglementat, cu caracter unitar, atât obligativitatea prezentării documentelor justificative, cât şi 
menŃiunile sau informaŃiile care să rezulte din acestea. 

Se poate conchide, aşadar, că legiuitorul a stabilit că pentru exercitarea dreptului de 
deducere a TVA, contribuabilul trebuie să respecte cumulativ cele două condiŃii - să deŃină o 
factură care să cuprindă toate informaŃiile prevăzute la art. 155 alin. (5) sau documentele prevăzute 
la art. 1551 alin. (1) şi să înregistreze taxa ca taxă colectată în decontul aferent perioadei fiscale în 
care ia naştere exigibilitatea taxei – reglementarea actuală nefăcând posibilă caracterizarea drept 
formalistă şi excesivă solicitarea ca documentul justificativ al taxei să cuprindă elemente de 
identificare privind beneficiarul, denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, cota taxei, suma datorată 
cu acest titlu, etc. 

Din probatoriul administrat în cauză, respectiv facturile fiscale existente în copie la dosar,  a 
rezultat că în majoritate nu au fost completate la rubrica care privesc datele de identificare ale 
cumpărătorului, respectiv sediul societăŃii cumpărătoare, codul fiscal, cuantumul T.V.A ci doar cota 
aplicată, beneficiarul, denumirea şi cantitatea bunurilor livrate. 

Se poate observa, aşadar, că documentele care au fost depuse de către reclamantă pentru a 
justifica dreptul de deducere a TVA-ului nu respectă prevederile art.155 C.fiscal astfel că în mod 
corect a reŃinut instanŃa de fond că organele fiscale au respins cererea reclamantei privind 
exercitarea dreptului de deducere. 

De altfel, Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, prin decizia nr.V/2007, în soluŃionarea 
recursului în interesul legii, a statuat că se impune să se considere că taxa pe valoarea adăugată nu 
poate fi dedusă şi nici nu se poate diminua baza impozabilă la stabilirea impozitului pe profit în 
situaŃia în care documentele justificative prezentate nu conŃin sau nu furnizează toate informaŃiile 
prevăzute de dispoziŃiile legale în vigoare la data efectuării operaŃiunii pentru care se solicită 
deducerea acestei taxe. 

În consecinŃă, întrucât reclamanta nu a respectat prevederile art.146 -155 C.fiscal, aceasta nu 
poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată, susŃinerile 
contrare ale reclamantei fiind nefondate. 

Nefondate sunt şi apărările recurentei referitoare la împrejurarea că hotărârea recurată este 
nelegală şi se impune a fi desfiinŃată întrucât nu are temei legal sau pentru unele concluzii aplicarea 
legii a fost greşită întrucât se face trimitere la dispoziŃiile art.145 alin.8 respectiv 155 alin.8 din 
Legea nr.571/2003, care, după apariŃia Legii nr.343/2006 nu mai există.  

La o simplă citire a textelor Codului fiscal se poate observa că acestea au primit o nouă 
numerotare urmare a modificărilor succesive intervenite la întregul act normativ; articolele în 
ordinea menŃionată de către instanŃa de fond sunt cele în vigoare la momentul efectuării controlului 
şi al întocmirii actului de control contestat, însă, conŃinutul acestora există şi în prezent în 
numerotarea arătată în prezenta decizie. Împrejurarea că hotărârea recurată face trimitere la vechea 
formă a textului nu poate constitui motiv de nulitate a acesteia, susŃinerile contrare fiind nefondate. 

Pentru toate aceste considerente, Curtea va aprecia recursul declarat de către reclamanta S.C. 
G S.R.L. ca fiind nefondat iar în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ. raportat la art. 20 din Legea 
nr.554/2004 îl va respinge şi va menŃine în întregime hotărârea recurată. (Judecător Mihaela 
SărăcuŃ) 

 
 
 

Impozit pe clădiri. Determinarea valorii reale a imobilului supus impozitării 

În condiŃiile art. 63 din O.G. nr. 92/2003, C. fiscală, organul fiscal poate să consulte toate 
documentele cu importanŃă asupra stabilirii bazei de impunere şi care reflectă o creştere efectivă a 
valorii bunului imobil impozitat. 



Decizia nr. 977 din 10 mai 2007 

Prin sentinŃa comercială nr. 17 din 9.02.2007 a Tribunalului BistriŃa Năsăud s-a admis în 
parte acŃiunea formulată de către reclamanta S.C. „S.”S.A. BISTRIłA şi s-a anulat ca nelegală 
dispoziŃia nr. 3.077/23.12.2005 emisă de către Primarul Municipiului BistriŃa precum şi procesul-
verbal de control nr. 9.048/24.11.2004 întocmit de Primăria Municipiului BistriŃa – prin DirecŃia 
FinanŃe Publice Municipale. 

Primarul Municipiului BistriŃa a fost obligat să achite reclamantei 1.000 lei cheltuieli de 
judecată. 

InstanŃa de fond a respins ca neîntemeiate restul capetelor de cerere. 
Pentru a hotărî astfel, instanŃa de fond a avut în vedere dispoziŃiile cuprinse în decizia de 

casare nr. 658/02.06.2006 pronunŃată în dosarul nr. 390/112/2006 al CurŃii de Apel Cluj şi a dispus 
efectuarea unei expertize contabile în cauză pentru a stabili dacă impozitele au fost reŃinute corect 
de către organul de control fiscal cu prilejul încheierii procesului-verbal contestat şi pentru a stabili 
care este valoarea corectă a clădirilor şi în raport de care trebuie să se stabilească impozitul pe 
clădiri. 

În baza expertizei efectuate, instanŃa de fond a constatat că reclamanta a plătit în totalitate 
impozitul pe clădiri pe anii 2001 – 2005, astfel încât nu are restanŃe în privinŃa acestui impozit faŃă 
de bugetul local. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâtul Primarul Municipiului BistriŃa solicitând 
casarea hotărârii atacate, cu consecinŃa respingerii cererii de chemare în judecată şi a menŃinerii în 
întregime a actelor administrative cu caracter fiscal atacate în prezenta cauză. 

În motivarea recursului pârâtul a arătat că în mod greşit instanŃa de fond a avut în vedere 
concluzia expertizei tehnice efectuate în cauză conform căreia valoarea stabilită prin raportul de 
evaluare nu poate fi luată în considerare pentru stabilirea impozitului pe clădiri. 

Pârâtul a arătat că în condiŃiile art. 6, 55 alin. 1 şi art. 63 din O.G. nr. 92/2003 C.pr.fiscală, 
organul fiscal este îndreptăŃit să aprecieze relevanŃa stărilor de fapt fiscale în raport de actele cu 
caracter contabil ce se află în posesia contribuabilului şi să stabilească astfel baza de impunere. 

S-a mai susŃinut că instanŃa de fond a ignorat în totalitate prevederile deciziei de casare prin 
care s-a stabilit necesitatea completării probatoriului în vedere stabilirii valorii reale a clădirilor 
supuse impozitării, iar expertiza administrată nu face altceva decât să reŃină aceleaşi valori înscrise 
în contabilitate, fără să se pronunŃe în vreun fel asupra legalităŃii şi corectitudinii întocmirii 
raportului de evaluare, deşi s-a solicitat din partea pârâtului acest lucru. 

În drept pârâtul a invocat şi dispoziŃiile  art. 3041 C.pr.civ.  
Reclamanta a formulat întâmpinare, invocând excepŃia tardivităŃii şi a nulităŃii recursului, 

excepŃii soluŃionate de către Curte în sensul respingerii acestora. 
În privinŃa fondului, pârâta a solicitat respingerea recursului susŃinând legalitatea şi 

temeinicia hotărârii pronunŃate de către instanŃa de fond. 
 Analizând recursul formulat din prisma motivelor invocate, Curtea l-a apreciat ca fiind 

nefondat din următoarele considerente:  
Hotărârea instanŃei de fond este şi rezultatul deciziei de casare nr. 458/02.06.2006 

pronunŃată în dosarul nr. 390/112/2006 al CurŃii de Apel Cluj şi a menŃiunilor cuprinse în aceasta. 
S-a dispus instanŃei de fond ca în rejudecare să procedeze la suplimentarea probaŃiunii cu 

orice mijloc de probă pentru a se stabili valoarea reală a imobilelor supuse impozitării, fără a se 
acorda o preferinŃă valorii de înregistrare contabilă întrucât „înregistrările contabile sunt o simplă 
reflectare scriptică a unor operaŃiuni patrimoniale şi nu sunt de natură să creeze prin ele însele un 
drept în nici o situaŃie”.  

Rezultă deci cu puterea evidenŃei că s-a dispus ca instanŃa de fond să procedeze la 
suplimentarea probaŃiunii pentru determinarea valorii reale a imobilului şi deci implicit a se verifica 
dacă baza de impozitare avută în vedere de către organul de control fiscal a fost sau nu a fost corect 
stabilită. 



A rezultat din probele administrate în cauză că organul de control fiscal a avut în vedere 
pentru stabilirea bazei de impozitare a imobilelor, suma menŃionată în raportul de evaluare a 
afacerii pentru stabilirea valorii de piaŃă a unei acŃiuni întocmit de către 2 experŃi A.N.E.V.A.R.. 

Expertiza contabilă efectuată în cauză a procedat la identificarea bazei de impozitare prin 
luarea în considerare a datelor înregistrate în contabilitatea reclamantei, respectiv a contractelor de 
vânzare-cumpărare a imobilelor supuse impozitării. A arătat expertul contabil că sumele menŃionate 
în raportul de evaluare nu pot fi luate în considerare ca bază de calcul având în vedere scopul 
întocmirii acelui raport, respectiv pentru evaluarea afacerii în vederea stabilirii valorii de viaŃă a 
unei acŃiuni. 

În condiŃiile art. 55 alin. 1 şi art. 63 din O.G. nr. 92/2003, organul fiscal are posibilitatea de a 
stabili baza de impunere în raport de actele doveditoare existente în posesia contribuabilului şi 
prezentate de către acesta. 

  Reevaluarea imobilizărilor corporale , după cum se arată în art. 1 al. 1 din HG nr. 1.553 din 
18 decembrie 2003, privind reevaluarea imobilizărilor corporale şi stabilirea valorii de intrare a 
mijloacelor fixe ,se efectuează în vederea determinării valorii juste a acestora, Ńinându-se seama de 
inflaŃie, utilitatea bunului, starea acestuia şi de preŃul pieŃei, atunci când valoarea contabila diferă 
semnificativ de valoarea justa, iar potrivit art. 3 din acelaşi act normative, la terminarea acŃiunii de 
reevaluare, rezultatele acesteia se aproba de adunarea generală a acŃionarilor sau asociaŃilor, 
respectiv de consiliul de administraŃie în cazul regiilor autonome, şi se reflecta în situaŃiile 
financiare încheiate la data de 31 decembrie 2003, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. 

 Valoarea rezultată în urma reevaluării, poate fi avut în vedere de organul fiscal, deoarece din 
prisma dispoziŃiilor legale menŃionate anterior, respectiv art. 55 al. 1 şi art. 63 din O.G.  nr. 92/2003 
organul fiscal poate să consulte toate documentele cu importanŃă asupra stabilirii bazei de impunere. 

Raportul de evaluare deşi are calitatea de înscris nu îndeplineşte cea de a doua condiŃie 
cerută de lege, respectiv să dovedească valoarea reală a clădirilor sub aspectul stabilirii bazei de 
impozitare. 

Raportul de evaluare în cauză nu este rezultatul reevaluării activelor societăŃii comerciale 
reclamante. Evaluarea a fost efectuată de către reclamantă în scopul menŃionat în preambulul 
raportului de evaluare, respectiv pentru stabilirea valorii de piaŃă pentru utilizarea existentă a 
afacerii, în vederea cesionării unor acŃiuni deŃinute de către acŃionari către potenŃiali cesionari sau 
către societate. 

În acest context, aşa cum rezultă şi din capitolul I al evaluării, imobilele reprezintă doar o 
parte a activelor deŃinute de către societatea comercială, în ele fiind montate mijloacele de producŃie 
conform obiectului de activitate principal al reclamantei. 

Evaluarea imobilelor s-a realizat în capitolul II al lucrării în partea referitoare la „Evaluarea 
afacerii - Evaluarea activelor fixe tangibile”. 

Se mai poate constata din finalul evaluării activelor fixe că experŃii au avut în vedere mai 
multe criterii pentru determinarea valorii acestora şi ele au în vedere, în principal, ansamblul 
activităŃii comerciale desfăşurată de către reclamantă, criterii justificate de scopul propus în privinŃa 
evaluării. 

În acest context, în mod corect s-a concluzionat atât în expertiză cât şi de către instanŃa de 
fond că sumele menŃionate în raportul de evaluare nu pot fi avute în vedere ca bază de calcul pentru 
stabilirea impozitului pe clădiri deoarece nu reprezintă valoarea reală a imobilelor privite în 
individualitatea lor ca bunuri imobile întrucât în evaluarea realizată de către societate imobilele au 
fost privite doar ca o parte componentă a întregului ce a fost evaluat, respectiv afacerea propriu-
zisă.  

Într-adevăr din prisma dispoziŃiilor art. 63 din O.G. nr. 92/2003, organul fiscal de control 
poate să aibă în vedere şi alte înscrisuri, însă aşa cum s-a arătat anterior, valoarea menŃionată în 
înscrisurile avute în vedere de către acesta nu reprezintă valoarea reală sub aspectul scopului 
urmărit de către organul fiscal, respectiv determinarea bazei de impozitare. 



 Reevaluarea activelor , în condiŃiile H.G. nr. 1.553/2003 ,se realizează însă  potrivit  anexei 
la acest act normativ în care sunt cuprinse Normele privind reevaluarea imobilizărilor corporale, cu 
luarea în considerare a criteriilor arătate în art. 1 al. 4 şi art. 3 al. 1 din Norme, cu scopul concret al 
reevaluării şi pentru determinarea bazei de impunere.  

Are calitatea de act doveditor, alături de reevaluarea realizată în condiŃiile HG nr. 
1553/2003, şi contractul de vânzare-cumpărare prin care dreptul de proprietate asupra acelor 
imobile a fost transmis în patrimoniul reclamantei astfel încât  mod corect s-a procedat la 
determinarea impozitului pe clădiri în raport de acea bază de impozitare, de către expertul contabil 
numit în cauză. 

FaŃă de cele menŃionate anterior, se va respinge recursul formulat şi se va menŃine în 
întregime hotărârea atacată. 

În temeiul art. 274 C.pr.civ., deoarece s-a aflat în culpă procesuală, pârâtul va fi obligat la 
plata cheltuielilor de judecată produse reclamantei de prezentul litigiu în sumă de 1.000 lei 
reprezentând onorariu de avocat.(Judecător Delia Marusciac ) 

 
 

Natura raporturilor intervenite dintre un comerciant şi bugetul de stat în baza art. 86 şi 88 din 
Legea nr. 76/2002. 

Raportul juridic intervenit între un comerciant şi bugetul de stat prin intermediul 
A.J.O.F.M., prin care comerciantul beneficiază de creditare cu dobândă avantajoasă are natură 
fiscală. 

Decizia nr.  206  din 31 ianuarie 2007 

Prin sentinŃa civilă nr. 3633/19 oct. 2006, Tribunalul Maramureş a respins acŃiunea în 
contencios administrativ formulată de reclamanta S.C. TC S.R.L. Seini împotriva pârâtei AgenŃia 
JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Maramureş. 

În motivarea sentinŃei s-a reŃinut că reclamanta S.C. TC SRL, în temeiul Legii nr. 76/2002 a 
beneficiat de un credit în valoare de 64.203,81 lei, conform contractului nr. 1367/2002 şi a actului 
adiŃional cu acelaşi număr, aceasta fiind obligată să creeze 9 locuri de muncă din care 5 să fie 
ocupate de şomeri. 

Pentru fiecare loc de muncă nou creat s-a acordat un credit de 7,5  lei, conform 
instrucŃiunilor nr. 188/17 apr. 2002 ale A.N.O.F. şi B.C.R.  

În cazul persoanelor angajate din rândul şomerilor, angajatorul era obligat ca în situaŃia 
încetării raporturilor de muncă să angajeze în maxim de 30 de zile alte persoane din aceeaşi 
categorie, conform dispoziŃiilor art. 88 din Legea nr. 76/2002. Nerespectarea acestor obligaŃii este 
sancŃionată de art. 89 alin. 2 din acelaşi act normativ cu suportarea unei penalităŃi egală cu mărimea 
creditului acordat pentru fiecare loc de muncă. 

Întrucât societatea nu a respectat aceste dispoziŃii, în procesul-verbal de control s-au 
consemnat aceste deficienŃe şi s-au stabilit obligaŃii în sumă de 22.083  lei . 

InstanŃa de fond a apreciat că pârâta a făcut o corectă aplicare a dispoziŃiilor legale în raport 
cu starea de fapt reŃinută şi cu actele normative invocate. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs reclamanta solicitând, în principal, admiterea 
recursului, casarea sentinŃei şi trimiterea cauzei spre rejudecare. În subsidiar s-a solicitat 
modificarea hotărârii în sensul admiterii acŃiunii, a anulării deciziei nr. 251/25.11 2005, admiterea 
contestaŃiei şi anularea procesului-verbal, cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea recursului a arătat că instanŃa de fond a ignorat toate argumentele invocate în 
cuprinsul cererii de judecată, ceea ce dovedeşte că nu s-a cercetat fondul cauzei, motiv ce atrage 



casarea cu trimitere. În subsidiar, s-a invocat nelegalitatea şi netemeinicia hotărârii instanŃei de 
fond. 

Se arată că societatea a mai fost controlată în martie 2005, controlul vizând perioada oct. 
2004 - febr. 2005, acesta având aceeaşi tematică cu actul de control încheiat pentru perioada dec. 
2002 - aug. 2005 şi care face obiectul prezentei cauze. La controlul anterior s-a constatat că 
societatea a respectat toate obligaŃiile derivând din Legea nr. 76/2002. Cel de-al doilea proces-
verbal a făcut obiectul contestaŃiei înregistrată la A.J.O.F.M. Maramureş şi soluŃionată prin decizia 
nr. 251/25.11.2005. 

În raport de această stare de fapt recurenta arată că obligaŃia de plată reŃinută prin aceste acte 
nu are natură administrativ fiscală, ci este esenŃial comercială, sumele fiind acordate în baza 
contractului de credit încheiat între societate şi B.C.R., iar A.J.O.F.M. este terŃ faŃă de contract. Prin 
urmare, în opinia recurentei reprezentanŃii A.J.O.F.M. trebuiau să se limiteze numai la constatarea 
eventualelor încălcări ale Legii nr. 76/2002, fără să stabilească şi obligaŃiile de plată. Organul de 
control nu precizează cui urmează a i se face plata şi în temeiul căror dispoziŃii legale. 

Se susŃine, de asemenea, că decizia dată în soluŃionarea contestaŃiei este nelegală, în raport 
cu dispoziŃiile art. 28 din Ord. nr. 279/2004, care nu se referă la stabilirea unor obligaŃii de plată. 

SoluŃia instanŃei de fond este criticată şi din perspectiva faptului că nu s-a avut în vedere 
conŃinutul actului adiŃional la contractul de credit, act care cuprinde o sumă mai mică decât cea 
iniŃială. Dacă s-ar fi făcut o astfel de constatare, atunci instanŃa de fond ar fi observat că penalitatea 
datorată nu este de 7500  lei , ci de 7.330 lei în raport cu numărul de 10 locuri de muncă nou create. 
Legat de acest motiv de recurs se precizează că nu i s-a comunicat recurentei modul de calcul al 
acestei penalităŃi, împrejurare care a pus-o în imposibilitatea invocării acestui aspect prin precizarea 
de acŃiune, iar anterior prin plângerea prealabilă. Drept consecinŃă, în opinia acesteia s-ar impune 
anularea în totalitate a deciziei întrucât instanŃa nu poate proceda la o recalculare a sumelor 
datorate. 

Intimata A.J.O.F.M. Maramureş, prin întâmpinare, a solicitat respingerea recursului. 
Curtea, analizând recursul declarat, reŃine următoarele : 
ObligaŃia de plată nu are natură comercială pentru că nu se întemeiază, în principal, şi 

exclusiv pe raportul de creditare intervenit între societatea comercială şi societatea bancară. 
Încheierea raportului comercial în condiŃii avantajoase pentru societate este consecinŃa 

suportării din bugetul de stat a cotei părŃi din dobândă pe care, în alte condiŃii ar fi trebuit suportată 
de beneficiarul creditului. 

Beneficiarul dobânzii avantajoase suportată din bugetul de stat, respectiv din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj este şi titularul obligaŃiei stabilită prin art. 86 şi 88 din Legea nr. 76/2002. 

Încălcarea acestor dispoziŃii legale atrage răspunderea societăŃii faŃă de bugetul de stat, 
răspunderea concretizată în suportarea penalităŃii reglementată de lege şi stabilită de organul 
constatator. 

Prin urmare, se poate vorbi de un raport comercial între societate şi banca ce a acordat 
creditul, dar raportul dintre societate şi bugetul de stat prin intermediul A.J.O.F.M. nu mai are acest 
caracter. 

Procesul-verbal de control are caracter de titlu executor în condiŃiile art. 15 din Ordinul nr. 
279/2004. În cuprinsul acestuia se precizează contul în care trebuie făcută plata sumelor stabilite, iar 
omisiunea menŃiunii exprese a „destinatarului” nu duce la nulitatea actului de control. 

Cu privire la valoarea penalităŃii stabilită în sarcina reclamantei se reŃine că în baza 
creditului iniŃial s-a stabilit obligaŃia de a crea 10 locuri de muncă, iar apoi prin diminuarea 
creditului s-a avut în vedere şi diminuarea numărului de locuri nou create, respectiv de la 10 la 9. 

Valoarea creditului pentru un loc de muncă a fost stabilită de principiu de către A.J.O.F.M. 
pentru orice societate, anterior încheierii contractului de către reclamantă. În acest sens au fost 
adoptate InstrucŃiunile comune ale A.J.O.F.M. şi B.C.R. din 17.04.2002 şi în care s-a prevăzut la 



pct. 12 că valoarea creditului se stabileşte în raport cu numărul de locuri de muncă nou create, fiind 
de 7.500 lei pentru fiecare loc de muncă nou creat. 

Prin urmare şi obligaŃia de plată a fost stabilită în raport de această valoare şi întemeiat pe 
dispoziŃiile legii nr. 76/2002 şi ale art. 30 lit. e partea finală din contract. 

În considerarea celor reŃinute anterior sunt nefondate susŃinerile făcute în recurs cu privire la 
valoarea penalităŃii pe loc de muncă şi cu privire la ignorarea actului adiŃional la contract. 

În soluŃionarea cauzei pe fond şi recurs nu este esenŃială susŃinerea privind omisiunea 
comunicării modalităŃii de calcul a penalităŃilor atât timp cât valoarea penalităŃilor era previzibilă şi 
uşor de determinat prin luarea în considerare a dispoziŃiilor art. 30 lit. e din contract şi a 
dispoziŃiilor art. 89 din Legea nr. 76/2002. 

Prin urmare, omisiunea comunicării unui calcul efectiv al penalităŃilor nu duc la nulitatea 
actului de constatare atât timp cât o astfel de nulitate nu este reglementată în mod expres. 

Nulitatea celui de-al doilea proces-verbal nu este atrasă nici de faptul că verificarea a avut ca 
obiect perioada contractată anterior prin procesul-verbal nr. 418/21.03.2005. Pentru aceasta s-a avut 
în vedere dispoziŃiile art. 14 din Ordinul nr. 279/22.07.2004 potrivit cărora controlul poate fi repetat 
în cazul în care persoanele fizice sau juridice solicită sau ori de câte ori se consideră justificat de 
către directorul general al A.N.O.F. sau de către directorii executivi ai A.J.O.F.M. 

In consecinŃă , în temeiul art. 20 din Legea nr. 554/2004 şi art. 312 alin. 1 Cod pr. civilă , 
Curtea va respinge recursul ca nefondat. (Judecător Eleonora GheŃa) 

 
 

Societate comercială. Decesul unuia dintre asociaŃi. Continuarea societăŃii cu moştenitorii. 
CondiŃii  

Decesul asociatului unic nu antrenează dizolvarea societăŃii, cu excepŃia unei clauze 
contrare în statut, societatea continuând cu moştenitorii cărora li s-au transmis părŃile sociale, 
chiar în lipsa unei clauze de continuare a societăŃii de către aceştia, o astfel de soluŃie constructivă 
fiind preferabilă aceleia distructive care ar duce la dizolvarea societăŃii şi, în ultimă instanŃă, la 
dispariŃia entităŃii juridice, interpretarea fiind pe deplin justificată de necesitatea ocrotirii 
intereselor terŃilor care au intrat în raporturi juridice cu societatea şi fiind o consecinŃă firească a 
existenŃei acesteia ca subiect de drept distinct, incident fiind principiul securităŃii şi stabilităŃii 
raporturilor juridice. Astfel, terŃii care nu au fost atenŃionaŃi asupra dizolvării societăŃii la decesul 
asociatului unic, prin existenŃa unei clauze statutare în acest sens, au dreptul de a le fi protejate 
drepturile şi interesele legitime născute în urma raporturilor juridice în care s-au angajat cu 
societatea. 

 

Decizia nr. 1771 din 10 octombrie 2007 

Prin sentinŃa civilă nr. 930 din 26.03.2007 pronunŃată de Tribunalul Maramureş a fost 
admisă în parte acŃiunea formulată de pârâŃi - pârâŃi reconvenŃional B.F.E. şi F. L. împotriva 
pârâŃilor S.C. „F.P.” S.R.L. BAIA MARE, P.C.S. şi F.D. şi în consecinŃă a fost dispusă dizolvarea 
S.C. F.P. S.R.L. Baia Mare. 

 Prin aceeaşi sentinŃă a fost respins ca prematur introdusă cererea vizând deschiderea 
procedurii de lichidare şi numirea lichidatorului şi au fost respinse celelalte petite ale acŃiunii. 
Totodată, a fost respinsă cererea reconvenŃională formulată de pârâŃii pârâŃi-reconvenŃionali S.C. 
F.P. S.R.L., P.C.S. şi F.D. hotărârea fiind comunicată cu părŃile, înregistrată la registrul comerŃului 
şi publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV- a. 

 Pentru a pronunŃa această hotărâre, prima instanŃă a reŃinut că prin cererea înregistrată sub 
nr. de mai sus, pârâŃii B.F.E. şi F. L, moştenitori legali ai unicului asociat F. A. au chemat în 



judecată pe pârâŃii S.C. F.P. S.R.L. Baia Mare, P.C.S. şi F.D - soŃie supravieŃuitoare pentru ca prin 
hotărârea ce se va pronunŃa să se dispună: constatarea dizolvării S.C. F.P. S.R.L. Baia Mare; 
ridicarea dreptului de administrare a societăŃii, a administratorului P.C.S.; blocarea tuturor 
conturilor bancare ale societăŃii; inventarierea patrimoniului societăŃii, stabilirea pasivului şi 
activului societăŃii, numindu-se în acest sens un lichidator; transmiterea universală a patrimoniului 
societăŃii moştenitorilor legali,  acesta având calitatea de bun propriu al defunctului;  cu 
cheltuieli de judecată.  

In motivarea acŃiunii s-au arătat următoarele: 
S.C. F.P. S.R.L. Baia Mare a fost înfiinŃată de către defunctul F.A., având calitatea de 

asociat unic şi administrator, care a decedat la data de 3 decembrie 2004. În funcŃia de administrator 
a fost numit şi P.C.S. Întrucât societatea este bun propriu al unicului asociat decedat, în lipsa clauzei 
pentru continuarea existenŃei societăŃii cu moştenitorii, întreaga universalitate a patrimoniului 
urmează a fi transmisă moştenitorilor, soŃie supravieŃuitoare, F.D. care intră în concurs cu colateralii 
privilegiaŃi, B.F.E. şi F.L. 

ReclamanŃii au invocat şi susŃinut vocaŃia lor pentru cota de 1/2 din moştenire. 
Întrucât reclamanŃii B.F.E., în calitate de soră, şi F. L., în calitate de frate, au domiciliul în 

străinătate, fără a avea acces la bunurile care compun masa succesorală, la contabilitatea firmei, iar 
orice încercare de a rezolva litigiul pe cale amiabilă s-a finalizat cu un refuz din partea pârâŃilor se 
impune numirea unui lichidator în persoana unui terŃ pentru a administra societatea până la 
lichidarea acesteia. 

ReclamanŃii au arătat că un motiv în plus pentru numirea unui lichidator îl reprezintă faptul 
că administratorul actual al S.C. F.P. S.R.L. – P.C.S. este fiul pârâtei F.D., care refuză orice 
colaborare cu pârâŃii şi că nu sunt de acord cu continuarea activităŃii societăŃii.  

PârâŃii au formulat întâmpinare şi cerere reconvenŃională solicitând: 
să se constate că au acceptat succesiunea după defunctul F.A., urmând ca societatea să fie 

considerată ca un bun determinat şi totodată ca persoană juridică, urmând să fie moştenită numai de 
către soŃia supravieŃuitoare în privinŃa tuturor părŃilor societăŃii, iar activul şi pasivul persoanei 
juridice să fie divizat conform normelor privind succesiunea legală, adică 3/4 soŃia supravieŃuitoare 
şi  1/4 moştenitorii colaterali privilegiaŃi; să se constate că societatea continuă cu cei trei asociaŃi; să 
se dispună efectuarea unei expertize contabile care să calculeze sumele cuvenite pârâŃilor; să se 
dispună înscrierea de menŃiuni la Registrul ComerŃului, în sensul continuării activităŃii societăŃii cu 
asociaŃii F.D. având 75%, din părŃile sociale, B.F.E. şi F. L., împreună având 25%. 

Cauza s-a aflat în rejudecare, ca urmare a admiterii apelurilor declarate de părŃi şi 
desfiinŃarea în întregime a sentinŃei civile nr. 753 din 20.07.2005 pronunŃată de Tribunalul 
Maramureş.  

Împotriva deciziei civile nr. 283/2005 pronunŃată de Curtea de Apel Cluj - SecŃia 
Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal au declarat recurs pârâŃii  S.C. F.P. S.R.L., F.D. 
şi P.C.S., recursul fiind respins de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie - secŃia comercială prin decizia 
nr. 1.412/06.04.2006. 

Astfel, instanŃa de recurs a considerat că în cauză sunt aplicabile dispoziŃiile art. 237 alin. 1 
lit. a din Legea nr. 31/1990, conform cărora "la cererea oricărei persoane interesate, precum şi a 
Oficiului NaŃional al Registrului ComerŃului, tribunalul va putea pronunŃa dizolvarea societăŃii în 
cazul în care societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni. " 

De asemenea s-a arătat, în considerentele deciziei, că tribunalul cu ocazia rejudecării cauzei 
va trebui să analizeze cauza şi potrivit modificărilor aduse Legii nr. 31/1990 prin Legea nr. 
302/2005, referitoare la procedura de lichidare. 

Totodată s-a arătat că tribunalul a procedat greşit disjungând cererea reconvenŃională, 
întrucât astfel a creat premisa pronunŃării unor hotărâri contradictorii, prin care să se dispună atât 
dizolvarea societăŃii cât şi continuarea societăŃii cu asociat unic.  



In consideraŃia dispoziŃiilor art. 315 Cod procedură civilă, tribunalul a conchis că trebuie să 
respecte îndrumarul dat de instanŃa de recurs şi în consecinŃă a reŃinut: 

ReclamanŃii, rude de gradul doi cu defunctul asociat unic al S.C. F.P. S.R.L. au solicitat 
dizolvarea acestei societăŃi, iar în paralel şi dezbaterea masei succesorale rămasă după defunctul 
F.A. care face obiectul dosarului 95/182/2005, de pe rolul Judecătoriei Baia Mare. 

Potrivit încheierii de admitere în principiu pronunŃată la data de 14.05.2006, pârâŃii B.F.E. şi 
F.L. au împreună 1/2 din părŃile sociale ale S.C. F.P. S.R.L. Baia Mare, iar pârâta F.D., cealaltă cotă 
de 1/2 părŃi, considerându-se că părŃile sociale au fost bun propriu al defunctului. 

S.C. F.P. S.R.L., în condiŃiile decesului asociatului unic şi neexistând o clauză de 
continuitate cu moştenitorii statutul acesteia, se impune a fi dizolvată în condiŃiile în care societatea 
nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni potrivit art. 237 alin. 1lit. a din Legea 
nr. 31/ 1990. 

ReclamanŃii, persoane îndreptăŃite în sensul dispoziŃiilor articolului mai sus menŃionat 
doresc dizolvarea societăŃii, considerând imposibilă continuarea activităŃii acestei societăŃi datorită 
gravelor neînŃelegeri cu pârâta-reclamantă reconvenŃională F.D. 

In aceste condiŃii, cererea reconvenŃională reformulată în acest dosar se impune a fi respinsă 
în totalitate, fiind neîntemeiată. 

Cât priveşte petitul de "ridicare a dreptului de administrare", această noŃiune este străină 
dispoziŃiilor Legii nr. 31/1990 republicată, aplicabile în speŃă care vorbeşte de o revocare a 
administratorului, ea fiind aplicată doar în procedura de insolvenŃă a societăŃilor comerciale, ca de 
altfel şi aceea de " blocare a conturilor". 

ReclamanŃii nu au făcut, oricum, nici o dovadă în sensul efectuării de către administratorul 
statutar a unor operaŃiuni care să ducă la diminuarea profitului societăŃii şi care să impună luarea 
unor măsuri faŃă de acesta. 

Referitor la cererea de numire a unui lichidator potrivit art. 237 alin. 6 "la data rămânerii 
irevocabile a hotărârii judecătoreşti de dizolvare persoana juridică este în lichidare”, astfel că la 
această dată o astfel de cerere este prematură. 

După ce o hotărâre judecătorească vizând dizolvarea societăŃii devine irevocabilă devin 
incidente dispoziŃiile art. 237 alin. 7 - 10 din Legea n. 31/1990 republicată. 

Pentru considerentele de mai sus, instanŃa a dispus conform dispozitivului menŃionat mai sus  
Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs, în termen legal, S.C. F.P. S.R.L. Baia Mare, 

prin administrator P.C.S.; P.C.S., F.D. solicitând admiterea recursului, modificarea sentinŃei atacate, 
în sensul respingerii cererii formulate de către B.F.E. şi F.L. şi, pe cale de consecinŃă admiterea 
cererii reconvenŃionale formulate de către F. D. 

În dezvoltarea motivelor de recurs se arată că sentinŃa atacată este nelegală, deoarece nu este 
motivată nici în fapt şi nici în drept, reluând doar pasaje din decizia nr. 1412/06.04.2006 a I.C.C.J., 
instanŃa reŃinând că "reclamanŃii, persoane îndreptăŃite în sensul disp. 237 alin. 1 lit. a din Legea nr. 
31/1990 doresc dizolvarea societăŃii, considerând imposibilă continuarea activităŃii acestei societăŃi 
datorită gravelor neînŃelegeri cu pârâta-reclamantă reconvenŃională", bazându-se doar pe voinŃa 
reclamanŃilor, voinŃa pârâŃilor nefiind luată în considerare. 

PârâŃii arată că prev. art. 237 alin. 1 Iit. a nu se referă la neînŃelegeri între moştenitori, iar la 
data promovării acŃiunii, reclamanŃii nu erau "persoane interesate", fapt pentru care cererea trebuia 
respinsă, în speŃă organele statutare sunt asociatul unic şi administratorul, iar conform documentelor 
de la dosar, societatea are organe statutare, numite prin actul constitutiv, înregistrate la Registrul 
comerŃului, în persoana administratorului P.C.S. 

Este indiscutabil că administratorul societăŃii s-a menŃinut, conform actului constitutiv 
(statut) şi a voinŃei asociatului unic, în persoana lui P.C.S., care nu a încetat nici un moment 
activitatea sa şi nici a societăŃii, iar activitatea societăŃii comerciale, după decesul asociatului F.A. 
fost continuată de succesoarea defunctului, soŃia supravieŃuitoare F.D., care a acceptat succesiunea 
în mod valabil, ambele organe statutare există şi au existat neîntrerupt. 



PârâŃii mai învederează că pentru a pronunŃa o sentinŃă temeinică şi legală, instanŃa trebuia 
să analizeze şi cererea reconvenŃională prin care F.D. optează pentru o soluŃie constructivă, aceea de 
continuarea existenŃei S.C. F.P. S.R.L., societate care privită ca un bun determinat şi totodată ca 
persoană juridică. 

Societatea privită ca un bun individual determinat din patrimoniul defunctului F.A.S. nu 
constituie bun propriu aşa cum eronat susŃin pârâŃii, ci constituie bun comun în sensul art. 30 Codul 
familiei. 

Analizând recursurile declarate, prin prisma prevederilor legale aplicabile, Curtea reŃine 
următoarele: 

S.C. F.P. S.R.L. Baia Mare este o societate comercială cu răspundere limitată, cu asociat 
unic, ea fiind constituită de către F.A. şi înmatriculată în registrul comerŃului în data de 18.01.1994. 

Asociatul unic a decedat la data de 3.12.2004, succesori fiind reclamanŃii B.F.E. şi F.L., în 
calitate de colaterali privilegiaŃi şi pârâta-reclamantă reconvenŃională F.D., în calitate de soŃie 
supravieŃuitoare. 

Aceasta din urmă a sesizat Judecătoria Baia Mare cu o cerere de stabilire a masei 
succesorale, la termenul din 14.09.2006 fiind pronunŃată încheierea de admitere în principiu depusă 
la dosar, prin intermediul căreia s-a stabilit că părŃile au calitatea de moştenitori legali ai 
defunctului, soŃiei supravieŃuitoare revenindu-i ½ parte din masa succesorală. 

De asemenea, s-a constatat că masa succesorală este compusă şi din părŃile sociale prev. la 
art. 5 Capitolul IV din Statutul S.C. F.P. S.R.L., în cotă de ½ parte pentru soŃie şi ½ parte pentru cei 
2 colaterali privilegiaŃi, împreună. 

ReclamanŃii din acest dosar au solicitat dizolvarea societăŃii, ca urmare a decesului 
asociatului unic, precum şi inventarierea şi evaluarea  patrimoniului societar, stabilindu-se de către 
instanŃele care s-au pronunŃat anterior în cauză că cererea principală se impune a fi analizată, prin 
prisma motivelor invocate, din perspectiva prev. art. 237 alin. 1 lit. a din Legea nr. 31/1990, 
respectiv situaŃia în care societatea se dizolvă ca urmare a inexistenŃei unor organe statutare sau a 
imposibilităŃii de întrunire a acestora. 

Prima instanŃă a apreciat că acest text este incident şi a dispus dizolvarea societăŃii, 
respingând celelalte petite, precum şi cererea reconvenŃională, astfel cum a fost precizată. 

Curtea apreciază că soluŃia pronunŃată în privinŃa dizolvării societăŃii este nelegală, motiv 
pentru care recursul declarat de către pârâta S.C. F.P. S.R.L., prin administrator statutar, urmează a 
fi admis în temeiul disp. art. 312 alin. 1 teza I şi alin. 3 C.pr.civ., raportat la art. 304 pct. 9 C.pr.civ., 
sentinŃa recurată fiind modificată în sensul respingerii acŃiunii principale, în întregime. 

Pentru a dispune astfel, s-a luat în considerare faptul că societatea comercială a fost definită 
ca fiind o grupare de persoane constituite pe baza unui contract de societate şi beneficiind de 
personalitate juridică, în care asociaŃii se înŃeleg să pună în comun anumite bunuri pentru 
exercitarea unor fapte de comerŃ şi în scopul realizării şi împărŃirii profitului realizat. 

EsenŃial de reŃinut în prezenta cauză este faptul că societatea comercială este un subiect de 
drept distinct faŃă de asociaŃii ce o constituie, că are personalitate juridică proprie şi că participă şi 
se angajează în raporturi juridice cu terŃe persoane, în nume propriu. 

 De asemenea, important de subliniat este şi faptul că patrimoniul societăŃii, respectiv 
totalitatea drepturilor şi obligaŃiilor cu valoare economică aparŃinând acesteia, este distinct faŃă de 
cel al asociaŃilor. 

Deşi, ca regulă, societatea trebuie să aibă cel puŃin 2 asociaŃi, legea permite în cazuri 
excepŃionale ca o societate cu răspundere limitată să fie constituită prin actul de voinŃă al unei 
singure persoane, acest gen de societate bulversând, practic, întregul drept societar. 

În cazul unei societăŃi unipersonale, affectio societatis înseamnă intenŃia asociatului unic de 
a afecta cu titlu special o parte din patrimoniul său, în vederea desfăşurării unei activităŃi 
comerciale, sub acoperirea unei entităŃi dotate cu personalitate juridică, răspunderea asociatului 
limitându-se la aportul său la capitalul social. 



S-a semnalat, în acest context, necesitatea de a asigura, în interesul terŃilor, o permanentă 
distincŃie între patrimoniul societăŃii şi cel al asociatului unic, propunându-se în acest sens o serie de 
măsuri restrictive care au drept scop obligarea acestuia din urmă să acŃioneze în conformitate cu 
interesul societar. 

Există unele situaŃii în care se pune problema transformării unei societăŃii unipersonale în 
societate pluripersonală, exemplul cel mai des utilizat fiind acela al decesului asociatului unic care 
are mai mulŃi moştenitori, respectiv cazul dedus judecăŃii. 

În doctrină au fost exprimate în legătură cu această chestiune mai multe opinii, una dintre 
acestea, la care achiesează şi Curtea, fiind aceea că decesul asociatului unic nu antrenează dispariŃia 
societăŃii, cu excepŃia unei clauze contrare în statut, societatea continuând cu moştenitorii cărora li 
s-au transmis părŃile sociale. 

Curtea apreciază că o astfel de soluŃie constructivă este preferabilă aceleia distructive care ar 
duce la dizolvarea societăŃii şi, în ultimă instanŃă, la dispariŃia entităŃii juridice, această interpretare 
fiind pe deplin justificată de necesitatea ocrotirii intereselor terŃilor care au intrat în raporturi 
juridice cu societatea şi fiind o consecinŃă firească a existenŃei acesteia ca subiect de drept distinct, 
incident fiind principiul securităŃii şi stabilităŃii raporturilor juridice. 

Astfel, terŃii care nu au fost atenŃionaŃi asupra dizolvării societăŃii la decesul asociatului 
unic, prin existenŃa unei clauze statutare în acest sens, au dreptul de a le fi protejate drepturile şi 
interesele legitime născute în urma raporturilor juridice în care s-au angajat cu societatea. 

Aplicând aceste statuări în cazul dedus judecăŃii, Curtea constată că în actul constitutiv al 
S.C. F.P. S.R.L. nu a fost prevăzută o clauză de dizolvare a societăŃii la decesul asociatului unic, 
astfel încât prev. art. 237 alin. 1 lit. a din Legea nr. 31/1990 nu sunt incidente. 

Pentru a dispune astfel, s-a luat în considerare şi faptul că societatea are în continuare organe 
statutare, respectiv administratorul statutar P.C.S. îşi exercită prerogativele, deliberativul fiind 
format din acel/acei moştenitori ai asociatului unic care au acceptat să exercite efectiv drepturile de 
decurg din calitatea de titular al părŃilor sociale, situaŃia fiind similară aceleia în care soŃii aduc ca 
aport la capitalul social al unei societăŃi comerciale în care doar unul dintre aceştia are calitatea de 
asociat, un bun comun, soŃul neasociat neexercitând drepturile aferente acestor titluri de valoare. 

Astfel, prin efectul acceptării moştenirii, transmiterea părŃilor sociale care au aparŃinut 
asociatului decedat se produce deplin drept către moştenitori. Dobândirea pe cale succesorală a 
părŃilor sociale nu reprezintă o „transmitere” a acestora, ci „o continuare a societăŃii prin 
moştenitorii asociatului decedat”. 

În cazul decesului asociatului unic au fost propuse două modalităŃi de rezolvare a situaŃiei 
astfel ivite: moştenitorii care au acceptat părŃile sociale pot hotărî, în cadrul unei adunări generale, 
fie continuarea activităŃii societăŃii prin transformarea acesteia într-un S.R.L. cu mai mulŃi asociaŃi, 
adoptând actele cerute de reglementările legale în astfel de situaŃie şi alegând să nu iasă din 
indiviziune, fie menŃinerea societăŃii unipersonale şi concentrarea părŃilor sociale în mâinile unui 
singur moştenitor, urmând ca ceilalŃi să fie despăgubiŃi prin plata echivalentului bănesc al părŃilor 
sociale, conform ultimului bilanŃ aprobat. 

S-a mai arătat, în acelaşi context că, din punct de vedere formal, până la realizarea, amiabilă 
sau litigioasă, a partajului, situaŃia părŃilor sociale ale asociatului unic decedat şi, implicit, a 
societăŃii, rămâne incertă, iar până la rezolvarea partajului societatea continuă să existe ca S.R.L. cu 
asociat unic, deşi părŃile sociale aparŃin mai multor persoane (Gh. Piperea – „Natura juridică a 
societăŃii comerciale unipersonale”, în R.D.C. nr. 4/2000). 

Din analiza tuturor celor mai sus expuse rezultă că în condiŃiile în care legiuitorul nu a 
reglementat expres această problemă, ea trebuie rezolvată în sensul menŃinerii fiinŃei societare prin 
aplicarea principiilor şi a instituŃiilor de drept mai sus arătate, neputând fi vorba despre o dizolvare 
judiciară care să se întemeieze pe prev. art. 237 alin. 1 lit. a din Legea nr. 31/1990. 



În esenŃă, societatea continuă să existe, independent de decesul asociatului unic, rămânând la 
latitudinea moştenitorilor să hotărască dacă şi în ce condiŃii activitatea acesteia se va derula şi pe 
viitor. 

Prin întâmpinare şi prin concluziile scrise reclamanŃii au încercat să sugereze faptul că ar fi 
îndeplinite condiŃiile textului legal mai sus arătat, societatea fiind într-un adevărat blocaj din cauza 
proceselor existente pentru stabilirea masei succesorale şi a neînŃelegerilor între moştenitori, 
relevându-se şi faptul că reclamanŃii locuiesc în străinătate şi nu au cunoştinŃe de specialitate în 
domeniul de activitate al societăŃii, însă toate aceste motive nu pot fi încadrate în ipoteza prev. de 
art. 237 alin. 1 lit. a din Legea nr. 31/1990, ele referindu-se mai degrabă la ale situaŃii de dizolvare a 
societăŃii, fără ca acŃiunea introductivă să fie întemeiată şi pe alte prevederi legale. 

Având în vedere respingerea petitului privind dizolvarea societăŃii, celelalte capete de 
cerere, având caracter subsidiar vor fi, de asemenea, respinse. 

Pentru a dispune astfel s-a luat în considerare şi faptul că nu au fost indicate motivele pentru 
care s-ar impune ridicarea dreptului de administrare al pârâtului P.C.S. şi nici nu a fost indicat vreun 
temei legal în susŃinerea acestei pretenŃii. 

Analizând cererea reconvenŃională a pârâtei F.D., astfel cum aceasta a fost precizată prin 
scriptul depus la fila 34 din dosarul de fond, Curtea apreciază că prin prisma celor mai sus expuse, 
soluŃia de respingere a primei instanŃe este legală şi temeinică, motiv pentru care va fi menŃinută. 

Astfel, s-a solicitat a se constata că societatea urmează a fi moştenită de către pârâtă, în cotă 
de ¾ parte din părŃile sociale şi reclamanŃii în cotă de ¼ parte din părŃile sociale, împreună. 

Din analiza actelor depuse la dosarul cauzei rezultă însă că asupra acestei chestiuni s-a 
pronunŃat deja o instanŃă judecătorească, respectiv Judecătoria Baia Mare, în dosarul nr. 582/2005, 
aşa cum s-a arătat şi mai sus, încheierea de admitere în principiu referindu-se la calitatea de 
moştenitori legali ai celor 3 părŃi, la faptul că în masa succesorală intră şi părŃile sociale ale S.C. 
F.P. S.R.L., fiind stabilite şi cotele succesorilor, cu luarea în considerare a faptului că părŃile sociale 
au constituit bun propriu al defunctului. 

Este adevărat că, iniŃial, cererea reconvenŃională a fost disjunsă şi trimisă Judecătoriei Baia 
Mare spre competentă soluŃionare, instanŃele de control judiciar apreciind că această măsură nu a 
fost legală, fiind necesară judecarea împreună a celor două acŃiuni, însă nu este mai puŃin adevărat 
faptul că tocmai pârâta este cea care a introdus acŃiunea de stabilire a masei succesorale, cuprinzând 
în obiectul acesteia şi părŃile sociale, astfel încât, fiind vorba despre o chestiune care priveşte strict 
domeniul dreptului succesoral şi care a făcut deja obiectul unei analize făcute de către o instanŃă de 
drept civil, soluŃia primei instanŃe este corectă. 

Curtea apreciază că în cadrul prezentului recurs şi cu respectarea normelor de competenŃă 
materială, este Ńinută să se pronunŃe doar asupra consecinŃelor pe care decesul asociatului unic le are 
asupra continuării activităŃii societăŃii comerciale, stabilirea calităŃii de moştenitori şi a cotelor 
cuvenite fiind o chestiune care excede acestor preocupări şi asupra căreia s-a pronunŃat deja o 
instanŃă judecătorească, pârâta fiind în măsură ca în cadrul acelui dosar să-şi apere toate drepturile 
pe care consideră că le-a dobândit în calitate de soŃie supravieŃuitoare. 

Nu este întemeiat nici petitul privind constatarea faptului că societatea continuă cu cei 3 
asociaŃi, întrucât, aşa cum s-a arătat mai sus, s-au propus două modalităŃi de rezolvare a situaŃiei de 
conflict între succesori, însă ambele presupun un acord al persoanelor îndreptăŃite la părŃile sociale 
asupra unei sau alteia dintre cele două soluŃii, ele neputând fi obligate, prin intermediul unei 
hotărâri judecătoreşti să îşi asume pe deplin drepturile şi obligaŃiile ce rezultă din calitatea de 
asociat. 

Astfel, chiar dacă nu se reduce la a fi numai un contract, deoarece este şi o persoană juridică, 
societatea comercială are, în esenŃă, o origine contractuală, care îşi pune pe deplin amprenta nu 
numai asupra constituirii, ci asupra organizării şi funcŃionării ei, lipsa acordului unui moştenitor 
pentru semnarea contractului de societate şi a statutului neputând fi suplinit pe cale judiciară. 



Pentru aceleaşi motive va fi respins şi petitul privind înscrierea menŃiunilor referitoare la 
continuarea societăŃii cu cei 3 asociaŃi în registrul comerŃului, art. 204 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 
prevăzând limitativ situaŃiile în care modificările actului constitutiv se înscriu în registru în temeiul 
unei hotărâri judecătoreşti. 

Având în vedere toate cele mai sus expuse, recursul declarat de pârâta F. D., în ceea ce 
priveşte soluŃia dată cererii sale reconvenŃionale va fi respins ca nefondat, în baza prev. art. 312 
alin. 1 teza II C.pr.civ.  

În ceea ce priveşte recursul formulat de pârâtul P.C.S., declarat în nume propriu, Curtea a 
invocat excepŃia lipsei sale de interes în susŃinerea căii de atac, având în vedere faptul că petitul 
având ca obiect ridicarea dreptului său de administrare, singurul care a fost formulat împotriva 
pârâtului, ca persoană fizică, iar nu în calitate de reprezentant legal al societăŃii, a fost respins. 

Luând în considerare aceste aspecte, excepŃia lipsei de interes va fi admisă, în baza disp. art. 
316, 298 şi art. 137 alin. 1 C.pr.civ., cu consecinŃa respingerii recursului având în vedere faptul că 
pârâtul nu justifică un interes personal şi direct, născut şi actual pentru susŃinerea prezentului 
demers judiciar, dată fiind soluŃia de respingere pronunŃată de prima instanŃă. (Judecător Mirela 
Budiu) 

 

Executarea contractului de cesiune de părŃi sociale. SituaŃii de conflict între interesul comun al 
asociaŃilor şi interesul personal al cedenŃilor. Legitimitatea interesului procesual al cedenŃilor 

înainte de finalizarea operaŃiunii de cesiune  de a contesta legalitatea îndeplinirii formalităŃilor 
de majorare a capitalului social pentru evitarea sancŃiunii dizolvării pe cale judiciară 

InexistenŃa affectio societatis şi contestarea pe cale judiciară a unui demers iniŃiat de 
acŃionarul majoritar  prin care s-a urmărit protecŃia legitimă a interesului social şi asigurarea 
funcŃionării societăŃii, fac să transpară ideea că interesul reclamanŃilor nu este în concordanŃă cu 
legea aplicabilă în materia funcŃionării organelor sociale, nefiind unul moral. 

Trebuie calificată drept abuzivă atitudinea duplicitară constând în invocarea drepturilor 
care derivă din calitatea de asociat şi administrator, în opoziŃie cu conduita procesuală prin care 
se afirmă realizarea interesului personal, pentru finalizarea operaŃiunii de cesiune, atitudine care 
are drept efect direct blocarea procesului decizional.  

În situaŃia acestui abuz, obiectul protecŃiei îl constituie interesul social. 

Decizia nr. 17 din 11 iulie 2007 

Prin sentinŃa civilă nr. 25/C/2007, pronunŃată de Tribunalul Sălaj, în dosarul nr. 
4016/84/2006, s-a admis acŃiunea formulată de reclamanŃii D.M.M., D.D., D.D., B.C., în 
contradictoriu cu SC”R.”SA Zalău şi s-a dispus anularea Hotărârii A.G.E.A. din 6 septembrie 2006 
a SC”R.”SA. 

Pentru a dispune în acest sens prima instanŃă a reŃinut că hotărârea adoptată de organul 
deliberativ a SC”R.”SA este nelegală prin prisma nerespectării prevederilor art. 125 pct. 5 din 
Legea nr. 31/1990 republicată. 

S-a statuat că acŃionarul majoritar a SC”R.”SA Zalău, care deŃinea 56% din capitalul social 
nu putea fi reprezentat de directorul executiv al SC”R.”SA Zalău, aşa încât votul exprimat de acest 
acŃionar nu a fost unul valabil, hotărârea adoptată la data de 6.09.2006 fiind lovită de nulitate. 

Împotriva acestei hotărâri judecătoreşti, a declarat apel pârâta SC”R.”SA Zalău solicitând 
reformarea hotărârii atacate, schimbarea în tot a acesteia în sensul respingerii cererii introductive de 
instanŃă. 

În motivarea cererii de apel apelanta a relevat că prima instanŃă a realizat o greşită aplicare a 
prevederilor legale incidente în materia analizată. 



În esenŃă, a învederat asupra împrejurării că reclamanŃii nu au fost în măsură să probeze 
legitimitatea interesului în ceea ce priveşte iniŃierea prezentului demers judiciar, nejustificând din 
această perspectivă nici calitatea procesuală pasivă. 

Apărările exprimate prin cererea de apel au vizat în principal împrejurarea că hotărârea 
organului deliberativ adoptată la 06.09.2006, prin care acŃionarul majoritar reprezentat de 
mandatarul N.I. a hotărât schimbarea formei juridice a SC”R.”SA într-o societate cu răspundere 
limitată, păstrând proporŃia părŃilor de interes deŃinute de acŃionari iniŃiali, precum şi modificarea 
prevederilor statuare şi ale actului constitutiv referitor la persoanele îndreptăŃite să exercitate 
prerogativele de reprezentare legală intră în categoria actelor juridice de conservare prin care s-a 
urmărit evitarea aplicării sancŃiunilor reglementate de prevederile Legii nr. 302/2005. 

S-a arătat că majorarea capitalului social al SC”R.”SA Zalău, trebuia realizată până la 
27.10.2006, sancŃiunea neîndeplinirii acestei obligaŃii legale constituind-o posibilitatea declanşării 
procedurii reglementate de art. 237 din Legea nr. 31/1990 aceea a dizolvării şi intrării entităŃii în 
procedura de lichidare. 

Din această perspectivă apelanta a relevat că actul de conservare a fost un act avantajos prin 
valoarea dreptului ce s-a tins a fi salvat.  

S-a mai susŃinut că acŃionarul majoritar a fost reprezentat în mod legal de către mandatarul 
N.I., întrucât la data Ńinerii şedinŃei adunării generale extraordinare a acŃionarilor, acesta, nu mai 
avea calitatea de director executiv. 

Prin prisma acestor apărări care au fost evocate şi cu prilejul soluŃionării în fond a pricinii şi 
au fost dezbătute cu asigurarea principiului contradictorialităŃii şi înaintea instanŃei de control 
judiciar, apelanta a relevat în concluziile sale scrise că reclamanŃii nu au probat legitimitatea 
interesului şi implicit calitatea lor procesuală activă. 

S-a mai arătat că această concluzie se poate desprinde fără putinŃă de tăgadă din 
considerentele sentinŃei civile nr. 1166/2007 prin care reclamanŃii au solicitat executarea silită a 
contractului de cesiune prin care au cesionat acŃiunile deŃinute la SC”R.”SA Zalău, prin declanşarea 
acestei proceduri judiciare dovedind încă o dată că s-au desolidarizat de la realizarea obiectivului 
comun pe care s-a fundamentat asocierea acestei societăŃi pe acŃiuni de tip închis, în privinŃa căreia 
sunt aplicabile prin analogie regulile asocierii specifice societăŃii cu răspundere limitată. 

InexistenŃa affectio societatis şi contestarea pe cale judiciară a unui demers iniŃiat de 
acŃionarul majoritar  prin care s-a urmărit protecŃia legitimă a interesului social şi asigurarea 
funcŃionării societăŃii, fac să transpară ideea că interesul reclamanŃilor nu este în concordanŃă cu 
legea aplicabilă în materia funcŃionării organelor sociale, nefiind unul moral. 

Întrucât prin toate aceste apărări, apelanta a urmărit să-şi protejeze situaŃia juridică şi să 
convingă că cererea reclamanŃilor este nefondată, raportat şi la împrejurările că toate aceste aspecte 
au fost supuse dezbaterii contradictorii, cu respectarea principiului oralităŃii, deşi excepŃia lipsei 
legitimităŃii interesului reclamanŃilor şi a lipsei calităŃii lor procesuale active a fost formulată expres 
prin concluziile scrise, Curtea a apreciat că nu se impune redeschiderea dezbaterilor întrucât 
drepturile procesuale ale părŃilor litigante au fost respectate, intimaŃii organizându-şi apărarea cu 
privire la această chestiune. 

Ei au relevat că legitimitatea interesului lor de a contesta hotărârea organului deliberativ din 
06.09.2006, este justificată de necesitatea respectării dispoziŃiilor art. 125 pct. 5 din Legea nr. 
31/1990 republicată, nulitatea acestei hotărâri neputând fi asanată prin aceea că actul juridic adoptat 
ar avea valoarea unui act de conservare. 

S-a susŃinut că întreaga responsabilitate pentru efectuarea operaŃiunilor referitoare la 
majorarea capitalului social, incumba administratorului B.G. care a avut şi calitatea de cesionar, 
neîndeplinindu-şi obligaŃiile contractuale ce-i reveneau  referitor la plata contravalorii acŃiunilor 
deŃinute de către intimaŃi. 



IntimaŃii au învederat că pericolul dizolvării nu exista întrucât nimic nu-l împiedica pe 
cesionarul B.G. ca după finalizarea preluării acŃiunilor cesionate de intimaŃi să îndeplinească aceste 
formalităŃi. 

IntimaŃii şi-au mai întemeiat apărările pe împrejurarea că prima instanŃă a făcut o corectă 
aplicare a dispoziŃiilor art. 125 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 republicată, întrucât încetarea 
contractului individual de muncă al directorului executiv N.I., care a reprezentat acŃionarul 
majoritar, nu a intervenit pe baza acordului exprimat de consiliul de administraŃie din care făcea 
parte şi reclamanta D.M.M. 

S-a relevat că aceasta din urmă nu a manifestat dezinteres faŃă de societate ci a respectat 
măsurile stabilite în A.G.E.A. din 27.09.2005, prin care părŃile contractante au convenit asupra 
încetării mandatului său şi a retragerii din organul colegial de conducere ca efect al cesiunii. 

Deliberând asupra cererii de apel, prin prisma motivelor invocate, Curtea reŃine următoarele 
: 

SC”R.”SA ZALĂU este societate comercială de tip închis ce s-a constituit la 18.03.1994, 
durata societăŃii fiind nelimitată. 

Potrivit celor relevate din extrasul eliberat de Oficiul Registrului ComerŃului de pe lângă 
Tribunalul Sălaj, acŃionarii acestei societăŃi comerciale de tip închis sunt reclamanŃii B.C., D.M.M. 
Rodica, D.D., D.D. şi SC”C.C.E.M.”. 

Potrivit prevederilor înserate în statutul SC”R.”SA Zalău, adunările generale extraordinare 
se pot convoca la cererea acŃionarilor reprezentând 1/3 din capitalul social, convocarea urmând a fi 
publicată într-unul din ziarele de largă circulaŃie din localitatea în raza căreia se află sediul societăŃii 
comerciale. 

Art. 17 din statut prevede că această societate este administrată de un consiliu de 
administraŃie format din trei acŃionari, deciziile consiliului de administraŃie putând fi luate în 
prezenŃa a cel puŃin jumătate din numărul membrilor, cu majoritatea absolută a membrilor prezenŃi. 

Din menŃiunile existente în evidenŃele registrului de publicitate, rezultă că persoanele 
îndreptăŃite să exercite prerogativele de reprezentare, erau administratorii B.G., Z.M., D.M.M. 

Prin contractele de cesiune încheiate la 27.09.2005, acŃionarii D.M.M., D.D., D.D. şi B.C., 
şi-au cesionat acŃiunile deŃinute la SC”R.C.”Zalău cesionarului B.G. 

Conform clauzelor contractuale stipulat preŃul acŃiunilor urma să fie achitat până la 
31.01.2006, până la îndeplinirea acestei obligaŃii şi la împlinirea termenului operând clauza de 
rezervă a dreptului de proprietate asupra acŃiunilor . 

CedenŃii şi cesionarul au stipulat un pact comisoriu de gradul 1 prevăzând că în situaŃia în 
care la îndeplinirea termenului de 30 de zile calculat la data de 31.01.2006, preŃul cesiunii nu va fi 
achitat, contractul va rămâne fără efect. 

Întrucât cesionarul nu şi-a îndeplinit obligaŃia de plată a preŃului acŃiunilor, cedenŃii D.M.M., 
D.D., D.D. şi B.C., au iniŃiat o procedură judiciară care a făcut obiectul dosarului nr. 2220/84/2006, 
pe rolul Tribunalului Sălaj, solicitând constatarea nulităŃii clauzei care cuprindea pactul comisoriu 
de gradul 1, precum şi obligarea cesionarului la contravaloarea preŃului cesiunii. 

În vederea asigurării realizării creanŃei invocate, cedenŃii au solicitat instituirea unui 
sechestru asiguratoriu asupra bunurilor imobile aflat în patrimoniul SC”R.”SA. Cererea privitoare la 
constatarea nulităŃii clauzei care prevedea sancŃiunea desfiinŃării contractului pentru ipoteza 
neîndeplinirii obligaŃiei de plată a preŃului acŃiunilor la scadenŃă, s-a întemeiat pe prevederile 
art.1010 C.civ., cedenŃii relevând că obligaŃia asumată de cesionar este din perspectiva acestor 
prevederi o obligaŃie sub condiŃie suspensivă pur potestativă. 

Cesiunea acŃiunilor deŃinute de către cedenŃi s-a hotărât de către  acŃionarii SC”R.”SA Zalău 
la 27.09.2005, cedenta D.R. care deŃinea şi calitatea de administrator consimŃind asupra încetării 
mandatului său odată cu perfectarea contractului de cesiune. 

La 12.07.2006, acŃionarul majoritar C.C.E.M. deŃinând 56% din capitalul social, l-a 
împuternicit pe mandatarul N.I. să îl reprezinte în adunarea generală a acŃionarilor SC”R.”SRL, 



mandatul conferit vizând exercitarea dreptului de vot în organul deliberativ cu privire la finalizarea 
operaŃiunilor legate de numirea consiliului director, numirea unui revizor contabil sau al unui 
consiliu de experŃi financiari, mărirea capitalului social în conformitate cu prevederile Legii nr. 
302/2005 şi prezentarea situaŃiilor financiare ale societăŃii. 

La acea dată, mandatarul N.I. mai deŃinea funcŃia de director executiv al SC”R.”SRL. 
La data de 17.07.2006, contractul său individual de muncă a încetat  pe baza acordului de 

voinŃă intervenit între angajaŃi şi angajator, acordul fiind exprimat în privinŃa angajatorului de către 
unul din administratorii SC”R.”SA, B.G. 

La data de 4.08.2006, acŃionarul majoritar, prin mandatarul său N.I., a convocat adunarea 
generală a acŃionarilor SC”R.”SA pentru data de 05.09.2006, cu următoarea ordine de zi : „1. 
Prezentarea raportului administraŃiei asupra realizărilor economico-financiare pentru semestrul 1 al 
anului 2006, aprobarea acestuia şi masurile ce se impun a fi luate pentru anul 2006 semestrul II; 2. 
Numirea unei comisii de cenzori permanenŃi şi a unei comisii de cenzori supleanŃi, dat fiind că 
mandatul celor numiŃi anterior a expirat; 3. Numirea unui Administrator unic al societăŃii şi prin 
urmare modificarea actelor constitutive ale societăŃii după cum urmează: Art. 15, cap. V al 
Contractului de Societate va avea următorul conŃinut: "Intre şedinŃele Adunării Generale societatea 
este condusă de un administrator unic numit de Adunarea Generală. Competenta şi atribuŃiile 
administratorului unic vor fi stabilite de Adunarea Generală"; Art. 17, cap. IV din Statut va avea 
următorul conŃinut: "AdministraŃia societăŃii. Societatea comercială este administrată de un 
administrator unic numit de Adunarea Generală pe o perioadă de 4 ani cu posibilitatea de a fi reales. 
Administratorul este obligat să depună o garanŃie egală cu valoarea a zece acŃiuni înainte de intrarea 
sa în funcŃie, în caz contrar fiind considerat demisionat. Semnătura administratorului se depune la 
Oficiul Registrului ComerŃului. Administratorul răspunde pentru prejudiciile aduse societăŃii prin 
fapte penale, contravenŃionale sau greşeli în administrarea societăŃii. Revocarea administratorului se 
poate face prin hotărârea Adunării Generale." 

Art. 19 din Statut va fi eliminat. 
Ca urmare a acestei modificări în textul Statutului şi al Contractului de Societate sintagma 

"Consiliul de AdministraŃie, Preşedintele Consiliului de AdministraŃie şi Vicepreşedintele 
Consiliului de AdministraŃie" se va înlocui cu sintagma "Administrator unic". 4. Majorarea 
capitalului social pentru a se atinge plafonul de 25 000 de Euro în conformitate cu Legea 302/2005 
şi Legea 31/1990 modificată republicată. 5. Punerea în discuŃie şi dacă va fi necesar luarea unei 
hotărâri privind transformarea formei societăŃii din societate pe acŃiuni, în societate cu răspundere 
limitată. 6. Diverse. 7. în condiŃiile în care pentru prima dată stabilită Adunarea nu va putea fi Ńinută 
din lipsa de cvorum legal se stabileşte o a doua dată pentru ziua de 06.09.2006, ora 12.” 

Au fost îndeplinite formalităŃile de publicitate a convocării în ziarul „Graiul Sălajului”, 
acŃionarii persoane fizice fiind convocaŃi cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire înainte 
cu 15 zile de data Ńinerii adunării, conform art. 117 alin 4 din Legea nr. 31/1990, prevederile actului 
constitutiv neinterzicând această modalitate de convocare. 

Aşa cum rezultă din cuprinsul convocatorului, convocarea A.G.E.A., s-a făcut în 
considerarea prevederilor art.111 alin.2 lit.a,b,d, art.113 lit.a şi f din Legea nr.31/1990 republicată. 

Convocatorul a cuprins locul, data Ńinerii adunării precum şi ordinea de zi cu menŃionarea 
explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor. 

Din lipsa cvorumului de prezenŃă necesar, adunarea generală s-a întrunit la a doua convocare 
în data de 6.09.2006. 

Cu acest prilej au fost prezenŃi doi acŃionari, acŃionarul majoritar C.C.E.M. deŃinând 56% 
din capitalul social şi reclamanta D.M.M. deŃinând 34% din capitalul social. 

AcŃionarul majoritar a fost reprezentat de mandatarul N.I., iar adunarea a fost prezidată de 
administratorul B.G. 

Apreciindu-se că a fost întrunit cvorumul de prezenŃă, prevăzut de art. 115, acŃionarul 
majoritar a hotărât schimbarea formei juridice a societăŃii în societate cu răspundere limitată cu 



consecinŃa transformării acŃiunilor în părŃi de interes cu aceeaşi valoare nominală păstrându-se 
proporŃionalitatea participării la capitalul social la beneficii şi pierderi. 

Totodată, s-a statuat că administrarea societăŃii va fi efectuată de către un singur 
administrator prelungindu-se în acest sens mandatul administratorului G.B. Hotărârea a fost votată 
favorabil doar de către acŃionarul majoritar, reclamanta D.M.M. exprimând un vot negativ, relevând 
cu prilejul dezbaterii că adunarea generală extraordinară nu este valabil întrunită, pentru că 
acŃionarul majoritar nu poate fi reprezentat de către mandatarul N.I., câtă vreme acesta mai are 
calitatea de director executiv fiindcă încetarea contractului său nu a fost acceptată de către toŃi 
membrii consiliului de administraŃie. Restul acŃionarilor nu au participat la şedinŃa din 26.09.2006. 

Din menŃiunile înserate în procesul verbal, care cuprind dezbaterile în rezumat, rezultă că 
reclamanta D.M.M. a relevat că sarcina majorării capitalului social revine conform contractului de 
cesiune din 27.09.2005, în exclusivitate, cesionarului B.G. 

Organizarea funcŃionării unei societăŃi porneşte de pe un fundament contractual. 
Organele societare au un statut şi competenŃe legalmente definite, în general prin norme 

imperative în vederea protecŃiei juridice a terŃilor care intră în raporturi cu societatea, dar şi a 
asociaŃilor. 

Din perspectiva instituŃiei societare, judecătorul devine garantul ordinii publice. JustiŃia este 
chemată să controleze voinŃa juridică a societăŃii, exprimat prin actele adunării generale a 
asociaŃilor sau acŃionarilor şi să pun în discuŃie valabilitatea şi eficacitatea acesteia, din punctul de 
vedere al conformităŃii cu ansamblul de norme imperative. 

Pornind de la aceste principii, Curtea apreciază că apărările invocate de apelantă sunt 
fondate. 

Egalitatea juridică şi de interese a acŃionarilor trebuie privită prin prisma primatului 
interesului persoanei morale. Administratorii şi acŃionarii majoritari i-au decizii în numele şi pentru 
persoana juridică societară, ceea ce înseamnă că aceste decizii trebuie să aibă drept criteriu şi drept 
finalitate satisfacerea interesului social, respectiv al colectivităŃii. 

JustiŃia poate interveni numai pentru protecŃia interesului legitim lezat prin actele adoptate 
de organele sociale care nu respectă condiŃia intrinsecă a structurii juridice a societăŃii şi 
privilegiază alte interese decât satisfacerea interesului social. În accepŃiunea CurŃii, hotărârea 
adoptată de organul deliberativ al SC”R.”SA Zalău la data de 6.09.2006 a avut drept finalitate 
satisfacerea interesului social. 

Contractul de societate prin care s-a constituit această societate comercială pe acŃiuni de tip 
închis, este fără îndoială un act juridic colectiv care presupune existenŃa unei comunităŃi de interese 
ce se regăseşte în conceptul affectio societatis, principiul egalităŃii de statut juridic între asociaŃi şi 
noŃiunea de interes comun sau de interes social. 

ProbaŃiunea administrată în cauză atestă împrejurarea că, conceptul de affectio societatis şi 
noŃiunea de interes comun al acŃionarilor nu mai sunt prezente. 

DorinŃa de părăsire a societăŃii a fost exprimată indubitabil prin aceea că cei patru acŃionari 
persoane fizice au solicitat executarea silită a contractului de cesiune în cadrul unei proceduri 
judiciare, care s-a finalizat prin pronunŃarea sentinŃei civile nr. 1164 din 4 mai 2007, hotărâre cu 
forŃă executorie. 

O parte din membrii grupului constituit prin asociere şi-au manifestat voinŃa expresă de 
părăsire voluntară a societăŃii după răscumpărarea acŃiunilor. 

Optând pentru executarea contractului de cesiune, s-a creat un conflict între interesul comun 
al asociaŃilor şi interesul personal al cedenŃilor, conflictul dintre asociaŃi punând în pericol atributele 
protejate prin lege ale societăŃii şi anume voinŃa juridică a acesteia şi chiar personalitatea juridică. 

Această concluzie derivă din faptul că cedenŃii interesaŃi exclusiv în finalizarea operaŃiunii 
de cesiune nu s-au manifestat activ în ceea ce priveşte îndeplinirea formalităŃilor de majorare a 
capitalului social. 



Conform prevederilor Legii nr. 302/2005, obligaŃia de majorare a capitalului social trebuia 
finalizată până la 27.10.2006, în ipoteza neîndeplinirii acestei obligaŃii societatea riscând că fie 
acŃionată în justiŃie în vederea dizolvării sale judiciare întemeiat pe dispoziŃiile art. 237 din Legea 
nr. 31/1990. 

Parte din acŃionari nu au participat la dezbaterile organului deliberativ pe marginea acestei 
chestiuni, iar acŃionara D.M.M. a arătat în mod expres că obligaŃia majorării capitalului revine 
exclusiv cesionarului B.G. 

Comportamentul acestor acŃionari a pus în pericol existenŃa societăŃii creând o situaŃie de 
criză acută în funcŃionarea sa şi punând în pericol atributul personalităŃii sale juridice. 

De decizia socială adoptată la 06.09.2006, depindea continuarea societăŃii. Modificarea 
actului constitutiv în sensul prevăzut în hotărârea AGEA din 06.09.2006, era singura care ar fi 
condus la deblocare, altminteri putând fi întrunite condiŃiile dizolvării judiciare. Curtea stabileşte că 
era justificată şi esenŃială pentru societate operaŃiunea de modificare a actului constitutiv, acŃionarii 
D.M.M., D.D., D.D. şi B.C., neavând un interes legitim în a refuza adoptarea deciziei sociale, 
rezultatele atitudinii lor negative fiind dăunătoare societăŃii. 

Actul adoptat de organul deliberativ a apelantei la 6.09.2006 a fost un act avantajos prin 
valoarea dreptului ce s-a tins a fi salvat constituind un act de conservare. 

InexistenŃa affectio societatis şi contestarea pe cale judiciară a unui demers iniŃiat de 
acŃionarul majoritar  prin care s-a urmărit protecŃia legitimă a interesului social şi asigurarea 
funcŃionării societăŃii, fac să transpară ideea că interesul reclamanŃilor nu este în concordanŃă cu 
legea aplicabilă în materia funcŃionării organelor sociale, nefiind unul moral. 

Curtea apreciază că acŃionarul majoritar a fost reprezentat în mod legal de către mandatarul 
N.I., prevederile art. 125 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 nefiind incidente. 

Această concluzie, se sprijină pe următoarele considerente : 
Deciziile consiliului de administraŃie nu mai puteau fi luate după rigorile prevăzute în art. 17 

din statut, întrucât ulterior încheierii contractului de cesiune din 26.09.2005, unul din membrii 
consiliului de administraŃie şi-a pierdut prerogativele încetându-i conform convenŃiei societare 
mandatul. 

Această atitudine duplicitară constând pe de o parte în invocarea drepturilor care derivă din 
calitatea de acŃionar şi administrator şi pe de altă parte din nevoie exclusivă de satisfacere a 
interesului personal prin finalizarea operaŃiunii de cesiune, având drept efect paralizia organelor 
sociale, trebuie calificată drept abuzivă. 

În situaŃia acestui abuz, obiectul protecŃiei îl constituie interesul social. 
Drept consecinŃă, Curtea a calificat demersurile iniŃiat de reclamanŃi, prin care aceştia au 

solicitat constatarea nelegalităŃii deciziei organului deliberativ adoptat la 06.09.2006, drept 
nefondate pe un interes legitim, statuând în sensul că interesul social justifica pentru evitarea 
dizolvării măsura adoptată de organul social. 

Pentru aceste motive, întemeiat pe disp.art.296 C.pr.civ., va admite apelul, va schimba 
hotărârea în sensul că va respinge acŃiunea formulată de reclamanŃii D.M.M., D.D., D.D. şi B.C. 

În baza art.274 C.pr.civ., intimaŃii vor fi obligaŃi în solidar să plătească apelantei cheltuieli 
de judecată în sumă de 20,5 lei. (Judecător Simona Szabo) 

 
NOTĂ: decizia a rămas irevocabilă ca urmare a respingerii recursului prin decizia civilă nr. 

1846/29.05.2008 pronunŃată de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie. 
 
 
 



Retragerea şi excluderea. Mijloace legale de protecŃie a intereselor asociaŃilor. Proceduri 
nereductibile la reguli comune 

Retragerea este o modalitate de protecŃie a intereselor asociatului dar şi o modalitate de 
protecŃie a interesului social. 

Excluderea asociatului dintr-o societate reprezintă o sancŃiune care se aplică în cazul unor 
fapte care prin gravitatea lor ameninŃă existenŃa societăŃii. 

Numai aparent cele două proceduri judiciare ar putea fi conexate pentru o mai bună 
administrare a justiŃiei. 

În realitate însă, cele două proceduri nu sunt reductibile la reguli comune. 
NoŃiunea instituŃională a societăŃii şi necesitatea protecŃiei interesului social justifică 

recunoaşterea principiului subsidiarităŃii autorizării cererii de retragere, în raport cu procedura 
judiciară având ca obiect excluderea. 

De modul de soluŃionare a acestei din urmă proceduri depinde însăşi raŃiunea şi soarta 
cererii având ca obiect retragerea asociatului împotriva căruia a fost demarată acŃiunea de 
excludere, fiindcă exercitarea dreptului de retragere este indisolubil legată de calitatea de asociat 
a celui ce demarează această procedură. 

Ordinea promovării celor două acŃiuni nu este importantă, câtă vreme în acŃiunea având ca 
obiect retragerea se discută existenŃa motivelor temeinice de retragere, fiind necesar ca pentru 
îndepărtarea riscului oricărui abuz în exercitarea acestui drept să se constate antagonismul dintre 
interesul personal al asociatului şi interesul social. 

Decizia nr. 12 din 24 ianuarie  2007 

Prin sentinŃa civilă nr. 1391/20.09.2006 pronunŃată de Tribunalul Sălaj în dosarul nr. 
563/84/2005 s-a admis acŃiunea formulată de reclamantul T.C. în contradictoriu cu pârâŃii L.I., 
L.M., T.V., SC C. SRL Crişeni şi, în consecinŃă, s-a încuviinŃat retragerea reclamantului din SC C. 
SRL Crişeni, pârâta SC C. SRL Crişeni fiind obligată să plătească reclamantului T.C. suma de 
3.800,00 lei reprezentând cota parte de 33,33% din capitalul social, precum şi aceeaşi cotă parte din 
valoarea patrimoniului social de 1218699,8134 lei, respectiv 406192,64 lei echivalentul 
patrimoniului net şi 48895,11 lei dividende din suma totală de 146700,00 lei, fiind respinsă ca 
nefondată cererea formulată de SC C. SRL Crişeni privind confirmarea hotărârii de excludere din 
societate a asociatului T.C. 

S-a dispus cu privire la structura capitalului social după încuviinŃarea cererii de retragere. 
Pentru a dispune în acest sens instanŃa de fond a apreciat că nerealizarea condiŃiei 

unanimităŃii, în sensul retragerii asociatului T.C., conferă legitimitate demersului judiciar iniŃiat de 
către reclamant în sensul exercitării acŃiunii în autorizarea retragerii sale din SC C. SRL Crişeni. 

Totodată, instanŃa a statuat asupra caracterului nefondat al cererii privitoare la confirmarea 
hotărârii de excludere din SC C. SRL Crişeni. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel apelanŃii L.I., L.M., T.V., SC C. SRL Crişeni, 
solicitând reformarea ei în sensul desfiinŃării hotărârii atacate şi trimiterii cauzei spre rejudecare 
aceleiaşi instanŃe, în vederea suspendării pricinii ce are ca obiect retragerea asociatului T.C., până la 
soluŃionarea litigiului având ca obiect excluderea acestui asociat.  

În susŃinerea apelului exercitat apelanŃii au relevat că cele două proceduri judiciare au fost în 
mod greşit conexate, întrucât măsura de administrare judiciară a conexării lor nu se impunea, ea 
neputând fi justificată prin prisma cerinŃelor unei mai bune administrări a justiŃiei, a unei viziuni de 
ansamblu asupra raporturilor litigioase dintre părŃi ori a evitării pronunŃării unor hotărâri 
contradictorii. 

S-a susŃinut că, dimpotrivă, cele două cereri nu au o legătură suficientă de natură să justifice 
măsura joncŃiunii, ele fiind susceptibile de soluŃionare în cadrul unor proceduri ireductibile la reguli 



comune, câtă vreme sancŃiunea excluderii este incompatibilă cu drepturile inerente calităŃii de 
asociat şi cu principiile generale ale dreptului comun. 

Intimatul, prin întâmpinarea formulată, s-a opus admiterii apelului. 
Deliberând asupra cererii de apel, Curtea reŃine următoarele: 
Prin cererea înregistrată la data de 27 aprilie 2005 reclamantul T.C. a chemat în judecată pe 

pârâŃii SC C. SRL Crişeni, L.I., L.M., T.V., solicitând instanŃei ca prin hotărârea ce se va pronunŃa 
să se încuviinŃeze cererea sa de retragere din SC C. SRL Crişeni cu obligarea societăŃii pârâte la 
plata contravalorii părŃilor sociale şi a cotei din patrimoniu corespunzătoare părŃilor sociale deŃinut. 
Cu cheltuieli de judecată. 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalul Sălaj, sub nr. 1914/2005 reclamanta SC C. SRL 
Crişeni a solicitat instanŃei ca prin hotărârea ce se va pronunŃa să se dispună excluderea asociatului 
T.C. din cadrul aceleiaşi societăŃi. 

Cele două proceduri judiciare au fost conexate, instanŃa de fond socotind că acestea trebuie 
reunite pentru o mai bună administrare a justiŃiei. 

Un prim motiv de apel îl constituie acela că modalitatea procedurală a judecăŃii celor două 
pricini care au fost reunite înaintea aceluiaşi complet, este una greşită, întrucât cele două cereri sunt 
susceptibile de soluŃionare în cadrul unor proceduri inconciliabile prin natura şi efectele pe care le 
produc asupra raporturilor societare, precum şi asupra modalităŃii de desocotire între asociaŃi. 

Deliberând asupra prezentului apel, prin prisma motivului anterior expus, Curtea reŃine 
următoarele: 

Retragerea face parte dintre modalităŃile de încetare a raporturilor de asociere, alături de 
procedura cesiunii drepturilor sociale, a excluderii din societate şi a dizolvării societăŃii. Ea constă 
în părăsirea voluntară a societăŃii, cu consecinŃa încetării calităŃii de asociat şi a răscumpărării de 
către societate a părŃilor asociatului retras, urmată de anularea acestora şi reducerea capitalului 
social. 

Retragerea asociatului este strâns legată de conflictul dintre interesele personale ale 
asociaŃilor şi interesul social. 

Retragerea este o modalitate de protecŃie a intereselor asociatului dar şi o modalitate de 
protecŃie a interesului social. 

În condiŃiile imposibilităŃii concilierii intereselor asociaŃilor retragerea poate fi obŃinută pe 
cale judiciară, prin invocarea unor motive a căror temeinicie este lăsată la aprecierea judecătorilor. 

Pentru îndepărtarea riscului oricărui abuz în solicitarea retragerii instanŃa trebuie să constate 
antagonismul dintre interesul personal al asociatului şi interesul social, întrucât acesta din urmă nu 
mai corespunde aşteptărilor care au animat participarea asociatului la constituirea societăŃii. 

Dreptului asociaŃilor de a solicita retragerea din societate trebuie inclus în categoria 
drepturilor fundamentale intrinseci calităŃii de asociat. 

ExerciŃiul acestui drept este limitat de principiul general al exercitării cu bună-credinŃă al 
drepturilor subiective şi de principiul libertăŃii de a gestiona pe baze contractuale exercitarea 
drepturilor părŃilor. 

Excluderea asociatului dintr-o societate reprezintă o sancŃiune care se aplică în cazul unor 
fapte care prin gravitatea lor ameninŃă existenŃa societăŃii. 

Curtea apreciază că cele două proceduri judiciare, având ca obiect excluderea asociatului 
T.C. şi cererea acestuia din urmă de a se retrage din societatea SC C. SRL Crişeni, nu pot fi reunite 
pentru a fi judecate împreună. 

Recunoaşterea legitimării procesuale active în cazul acŃiunii în retragere       este indisolubil 
legată de recunoaşterea calităŃii de asociat a titularului cererii. 

Excluderea este o sancŃiune incompatibilă cu drepturile inerente calităŃii de asociat. 
Numai aparent cele două proceduri judiciare ar putea fi conexate pentru o mai bună 

administrare a justiŃiei. 
În realitate însă, cele două proceduri nu sunt reductibile la reguli comune. 



În accepŃiunea CurŃii, noŃiunea instituŃională a societăŃii şi necesitatea protecŃiei interesului 
social justifică recunoaşterea principiului subsidiarităŃii autorizării cererii de retragere, în raport cu 
procedura judiciară având ca obiect excluderea. 

De modul de soluŃionare a acestei din urmă proceduri depinde însăşi raŃiunea şi soarta cererii 
având ca obiect retragerea asociatului împotriva căruia a fost demarată acŃiunea de excludere, 
fiindcă exercitarea dreptului de retragere este indisolubil legată de calitatea de asociat a celui ce 
demarează această procedură. 

Ordinea promovării celor două acŃiuni nu este importantă, câtă vreme în acŃiunea având ca 
obiect retragerea se discută existenŃa motivelor temeinice de retragere, fiind necesar ca pentru 
îndepărtarea riscului oricărui abuz în exercitarea acestui drept să se constate antagonismul dintre 
interesul personal al asociatului şi interesul social. 

Retragerea constituie unul dintre mijloacele legale de protecŃie a intereselor asociatului. 
Autorizarea ei de către instanŃă prin raportarea la interesul social este necesară pentru îndepărtarea 
abuzului în solicitarea retragerii. Câtă vreme procedura de excludere nu este soluŃionată, instanŃa nu 
este în măsură să statueze dacă o asemenea cerere are sau nu caracter abuziv. 

Retragerea este un mod subsidiar de părăsire a societăŃii, fapt care  poate fi dedus şi din 
aceea că instanŃa investită cu o astfel de cerere trebuie să realizeze un control real al justeŃii 
motivelor de retragere.  

Pentru considerentele mai sus expuse Curtea va aprecia că măsura de administrare judiciară 
a conexării celor două proceduri nu trebuia realizată prin îndeplinirea acesteia fiind înfrânt 
principiul subsidiarităŃii cererii de retragere. 

Cele două proceduri sunt inconciliabile şi din perspectiva efectelor diferite pe care le produc 
din perspectiva exigibilităŃii drepturilor ce se cuvin intimatului. 

Cererea de excludere se impune a fi soluŃionată autonom cu administrarea în condiŃii de 
contradictorialitate a probelor cu înscrisuri, cu interogatoriul, probelor testimoniale şi expertiza, 
utile şi pertinente pentru dezlegarea raportului juridic litigios. 

Pentru aceste considerente şi în temeiul dispoziŃiilor art. 296 Cod proc.civ., va desfiinŃa 
hotărârea atacată şi va trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanŃe. 

Culpa procesuală a intimatului fiind dovedită, acesta va fi obligat să plătească apelanŃilor 
suma de 3.029,95 lei cheltuieli de judecată în apel. (Judecător Simona Szabo) 

 
NOTĂ: decizia a rămas irevocabilă ca urmare a respingerii recursului prin decizia civilă nr. 

3766/21.11.2007 pronunŃată de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie. 
 
 

Retragerea unui asociat. Desocotirea asociaŃilor la o dată ulterioară. CondiŃii pentru plata 
dividendelor  

Dacă actul  adiŃional în baza căruia asociatul care a cesionat părŃile sociale deŃinute în 
societate nu cuprinde o renunŃare expresă a acestuia la  dividendele pe care urma să le încaseze 
din societate şi care existau la momentul negocierii cesiunii acesteia nu se putea concluziona că 
acesta a renunŃat la un drept al său, recunoscut de legiuitor, acela de a încasa dividendele şi ca 
atare ele sunt datorate. 

Decizia nr. 26 din 5 februarie 2007 

Prin sentinŃa civilă nr.1467 din 25 aprilie 2006, a Tribunalului Comercial Cluj, s-a respins 
acŃiunea formulată de către reclamantul R.L.F. in contradictoriu cu pârâta SC M.V.G. E., 
reclamantul fiind obligat  să plătească pârâtei suma de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 



Pentru a dispune astfel instanŃa a reŃinut că acŃiunea reclamantului este neîntemeiată întrucât 
acesta nu hotărât în mod valabil cu privire la dividendele care i se cuvin, hotărârea cu nr.1 din data 
de 01.04.2004 nefiind opozabilă pârâtei SC M.V.G.E. SRL întrucât nu a fost menŃionată în registrul 
comerŃului, societatea fiind un terŃ faŃă de acest înscris. S-a mai reŃinut că expertiza contabilă 
efectuată în cauză atestă împrejurarea că repartizarea profiturilor se înregistrează in contabilitate pe 
destinaŃii potrivit legii, atât repartizarea cât şi aprobarea destinaŃiei se face de către adunarea 
generală insă hotărârea AGA din 1.04.2004 nu este un act materializat prin înregistrări şi finalitate 
in contabilitate, că in perioada 01.01.2000-23.08.2004 in contabilitatea societăŃii nu există 
dividende repartizate şi neplătite, soldul contului 457-dividende de plată fiind 0; că profitul aferent 
anului 2003 este înregistrat in contul 117; că nu sunt sume efectiv de ridicat din dividende 
repartizate nici raportat la data de 31.12.2003 şi nici raportat la data de 31.07.2004; că pe perioada 
de referinŃă profiturile au fost înregistrate in contul 117 - rezultat reportat şi nu reprezintă dividende, 
precum şi faptul că toate dividendele ridicate de asociatul unic nu au avut acea destinaŃie iniŃială la 
finele anilor in care profiturile au fost realizate, aceasta realizându-se prin schimbarea destinaŃiei 
ulterioare a sumelor din contul 117 fără îndeplinirea unor formalităŃi scrise de schimbare a 
destinaŃiei profitului iar opinia separată a expertului asistent este neconcludentă. 

Împotriva hotărârii judecătoreşti amintite anterior a declarat apel în termenul legal 
reclamantul R.L.F. solicitând instanŃei admiterea apelului, modificarea în întregime a sentinŃei în 
sensul admiterii acŃiunii astfel cum a fost formulată. 

În motivarea apelului formulat s-a arătat, în esenŃă, că hotărârea instanŃei de fond este 
netemeinică şi nelegală întrucât ignoră dreptul reclamantului la încasarea dividendelor din perioada 
în care a fost unicul asociat al pârâtei apreciind că deşi nu a renunŃat la acest drept recunoscut de 
legiuitor prin dispoziŃiile Legii nr.31/1990 nu i se cuvin deoarece hotărârea adoptată de acesta 
pentru plata dividendelor nu a fost înscrisă la ORC, hotărârea nefiindu-i astfel opozabilă. S-a mai 
susŃinut că hotărârea porneşte în analizarea stării de fapt de la premise greşite întrucât apreciază că 
dacă în actul adiŃional de cesiune a părŃilor sociale nu se prevede dreptul reclamantului la plata 
dividendelor acesta nu are dreptul să le încaseze, orice altă susŃinere fiind fără relevanŃă juridică. 
Apoi, s-a arătat că instanŃa a interpretat unilateral şi trunchiat materialul scriptic existent la dosar 
apreciind că doar documentele contabile prezentate de pârâtă sunt relevante fără a analiza şi pe cele 
depuse de reclamant, instanŃa de fond nepronunŃându-se asupra cererii formulate de apelant cu 
privire la obiectivele expertizei încuviinŃate de instanŃă. 

Analizând apelul declarat de către reclamantul R.L.F prin prisma motivelor de apel 
formulate, a dispoziŃiilor art.292 şi urm. C.pr.civ. şi în considerarea caracterului devolutiv al 
apelului, Curtea l-a apreciat ca fiind fondat pentru  următoarele considerente: 

Reclamantul R.L.F a fost asociatul unic al societăŃii pârâte SC M.V.G.E SRL, cu vechea 
denumire SC L I SRL, până la data de 23 august 2004 când şi-a cesionat toate părŃile sociale, în 
favoarea numiŃilor M.V. (18 părŃi sociale) şi M.G. (2 părŃi sociale), întocmindu-se actul adiŃional la 
statutul SC L I SRL, autentificat sub nr.2371/23.08.2004; din cuprinsul actului adiŃional rezultă că 
reclamantul a declarat că înŃelege să se retragă din societate şi s-a obligat să achite toate debitele 
restante existente la 31.07.2004, individualizate prin actul de control încheiat de organele fiscale la 
09.07.2004  precum şi toate obligaŃiile bugetare de natură salarială aferente perioadei 01.04 - 
31.07.2004 împreună cu toate accesoriile bugetare impuse de Codul de procedură fiscală până la 
data plăŃii tuturor debitelor în cauză. 

1.Anterior momentului la care au început tratativele în vederea încheierii cesiunii, la data de 
1 aprilie 2004, reclamantul în calitate de asociat unic şi administrator al SC L I SRL DEJ a adoptat 
o hotărâre prin care a stabilit că profitul net aferent anilor 2002-2003 în sumă de 1.543.814.704 lei 
se repartizează integral la dividende, iar plata acestora se va face în termen de 6 luni de la data 
adoptării hotărârii. 

Este cunoscut faptul că o societate comercială, ca orice persoană juridică, nu are o existenŃă 
organică, de sine-stătătoare, astfel că legea atribuie persoanei juridice voinŃa persoanelor fizice care 



o compun, în măsura în care acestea acŃionează pentru realizarea scopului persoanei juridice, iar 
voinŃele individuale ale asociaŃilor, prin manifestarea lor în adunarea generală, devin o voinŃă 
colectivă, care constituie voinŃa socială şi care are la bază principiul majorităŃii. 

Se poate observa că în speŃă reclamantul a înŃeles să exprime voinŃa socială a pârâtei cu 
privire la sumele existente în conturile acesteia, prin hotărârea adoptată la data 01 aprilie 2004, 
stabilind repartizarea acestora cu titlu de dividende, adoptarea unei astfel de hotărâri nefiind 
contrară legii sau actului constitutiv, excepŃia de nelegalitate a acesteia invocată de pârâtă fiind 
nefondată. 

Este de principiu că hotărârile luate de adunarea generală cu respectarea legii şi a actului 
constitutiv sunt obligatorii pentru toŃi asociaŃii, obligativitatea hotărârilor fiind un corolar al 
principiului majorităŃii care guvernează formarea voinŃei sociale a oricărei societăŃi. 

Potrivit art.131 alin.4 din Legea nr.31/1990, pentru a fi opozabile terŃilor, hotărârile adunării 
generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerŃului, spre a fi menŃionate în 
registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 

Se poate observa, însă, că aceste dispoziŃii imperative sunt aplicabile doar societăŃilor de 
capitaluri – societăŃile pe acŃiuni sau în comandită pe acŃiuni – pentru celelalte forme ale societăŃilor 
comerciale, legea nu prevede obligaŃia aducerii la cunoştinŃa terŃilor a hotărârii adunării generale; cu 
toate acestea, hotărârile adunării generale ale acestor societăŃi sunt supuse înregistrării în registrul 
comerŃului dacă ele privesc acte sau fapte a căror înregistrare este obligatorie potrivit art.21 din 
Legea nr.26/1990. 

Analizând din această perspectivă hotărârea pârâtei, înregistrată sub nr.1 din data de 1 aprilie 
2004, se constată că aceasta nu vizează nici una din ipotezele prevăzute de dispoziŃiile art.21 din 
Legea nr.26/1990 şi, ca atare, se poate conchide că această hotărâre nu trebuia menŃionată la 
registrul comerŃului pentru a o face opozabilă terŃilor (nu societăŃii care nu este terŃ), iar odată 
adoptată ea este obligatorie, orice susŃinere contrară privind inopozabilitatea acesteia fiind 
nefondată.  

Aşadar, temeinicia demersului judiciar al reclamantului trebuie analizată pornind de la actul  
adiŃional în baza căruia reclamantul a cesionat părŃile sociale deŃinute în societate; acest înscris nu 
cuprinde o renunŃare expresă a reclamantului la  dividendele pe care urma să le încaseze din 
societate şi care existau la momentul negocierii cesiunii acesteia. Doar în situaŃia în  care se preciza 
textual că renunŃă la acest drept sau că nu mai are nici o pretenŃie de la  societate sau de la noii 
asociaŃi se putea concluziona că unicul asociat al pârâtei a renunŃat la un drept al său, recunoscut de 
legiuitor, acela de a încasa dividendele. 

 De altfel, după cum rezultă din probele administrate în cauză - respectiv cele două acte 
adiŃionale privind pe SC T. SRL şi SC E.M.A. SRL, în care atât reclamantul, cât şi  actualii 
administratori ai pârâtei au fost asociaŃi - părŃile au înŃeles să stabilească  soarta dividendelor ce 
urmau a fi încasate. 

Mai mult, acest drept al reclamantului este consacrat în mod expres în prevederile art. 67  
din Legea nr. 31/1990 modificată şi completată, conform cărora dividendele se plătesc asociaŃilor 
proporŃional cu cota de participare la capitalul social  vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se 
prevede altfel. Reclamantul a fost, anterior cesiunii, singurul asociat al pârâtei şi singurul care a 
vărsat in integralitate capitalul  social, astfel că dividendele, până la momentul cesiunii, i se cuvin 
acestuia. 

2.Pentru a stabili dacă pârâta a realizat efectiv profit în perioada în care a aparŃinut 
reclamantului şi dacă acestuia i se cuvin dividende, în cauză s-a dispus efectuarea expertizei 
contabile. 

În prima instanŃă, expertul desemnat a stabilit – prin concluziile sale - că: repartizarea 
profiturilor se înregistrează în contabilitate pe destinaŃii potrivit legii, atât repartizarea cât şi 
aprobarea destinaŃiei se face de către adunarea generală însă hotărârea AGA din 1.04.2004 nu este 
un act materializat prin înregistrări şi finalitate în contabilitate, că in perioada 01.01.2000--



23.08.2004 în contabilitatea societăŃii nu există dividende repartizate şi neplătite, soldul contului 
457-dividende de plată fiind 0; că profitul aferent anului 2003 este înregistrat in contul 117; că nu 
sunt sume efectiv de ridicat din dividende repartizate nici raportat la data de 31.12.2003 şi nici 
raportat la data de 31.07.2004; că pe perioada de referinŃă profiturile au fost înregistrate în contul 
117 - rezultat reportat - şi nu reprezintă dividende, precum şi faptul că toate dividendele ridicate de 
asociatul unic nu au avut acea destinaŃie iniŃială la finele anilor în care profiturile au fost realizate, 
aceasta realizându-se prin schimbarea destinaŃiei ulterioare a sumelor din contul 117 fără 
îndeplinirea unor formalităŃi scrise de schimbare a destinaŃiei profitului. 

 Expertul asistent a subliniat, însă, că prin art. 67 alin.2 din Legea 31/1990 se precizează 
termenele în care trebuie plătite dividendele repartizate şi în nici un caz nu se interzice ca aceste 
dividende să fie repartizate la orice altă dată după aprobarea situaŃiilor financiare anuale care 
consemnează profiturile reale existente. De asemenea, expertul asistent a apreciat că reclamantul nu 
era obligat să depună la O.R.C. CLUJ şi la organele teritoriale fiscale hotărârea AGA de repartizare 
la dividende a profitului net înregistrat până la 31.12.2003 şi că nici o lege nu-l poate obliga pe 
asociatul cedent să informeze pe asociatul cesionar in legătură cu situaŃia financiară a societăŃii 
cedate, acesta din urmă având obligaŃia să se informeze în legătură cu toate debitele societăŃii la 
data cesiunii, astfel că dreptul la dividendele aferente perioadei anterioare cesiunii aparŃine tot 
cedentului. 

Cu prilejul soluŃionării apelului, instanŃa a încuviinŃat efectuarea unei noi expertize 
contabile, cu aceleaşi obiective. ExperŃii desemnaŃi pentru efectuarea expertizei au stabilit concluzii 
diferite pentru unele probleme în discuŃie. 

Prin concluziile lor, experŃii au arătat că profitul net realizat de societate în perioada 2000-
2003 este de 1.767.395.000 lei, a fost înregistrat în bilanŃurile contabile, în anexele la bilanŃ şi 
declarate organelor fiscale teritoriale, nu au fost depuse la ORC Cluj; dividendele repartizate şi 
ridicate de reclamant în perioada 01.01.2000-23.08.2004 sunt în sumă de 336.885.211 lei, din care 
s-a virat impozitul pe dividende aferent. Referitor, însă, la sumele pe care reclamantul trebuie să le 
încaseze cu titlul de dividende, părerile experŃilor sunt împărŃite. Problema care se impune a fi 
lămurită mai întâi este aceea a documentelor justificative care pot sta la baza înregistrării şi 
repartizării dividendelor. 

În speŃă se susŃine că profitul pârâtei pentru perioada anterioară cesiunii se află evidenŃiat în 
contul 117-rezulat reportat; potrivit uzanŃelor contabile şi a prevederilor Legii nr.82/1991, 
operaŃiunile privind rezultatul reportat vizează profitul nerepartizat din exerciŃiile financiare 
anterioare şi poate avea ca destinaŃii: majorarea capitalului social conform hotărârii adunării 
generale, creşterea rezervelor, dividende conform hotărârii adunării generale a asociaŃilor şi sunt la 
dispoziŃia asociaŃilor. 

Pentru a stabili destinaŃia sumelor existente în acest cont 117 este necesară hotărârea 
adunării generale a asociaŃilor urmată de întocmirea unor documente contabile:nota contabilă şi 
balanŃa de verificare. 

După cum rezultă din probele existente la dosar, anterior momentului cesiunii, la data de 01 
aprilie 2004 s-a adoptat hotărârea generală a asociaŃilor pârâtei prin care se stabileşte repartizarea 
profitului existent cu titlu de dividende, nota contabilă aferentă acestei operaŃiuni contabile, balanŃa 
lunii aprilie care la contul 457 are cont creditor în sumă de 1.543.814.704 lei, rulaj debitor de 
113.670.000 lei şi sold de 1.430.144.704 lei; fişa contului 457 „dividende de plată” care cuprinde 
rulajul şi soldul acestuia. 

Din aceste documente, nota contabilă şi hotărârea AGA de repartizare a dividendelor sunt 
documente justificative pentru efectuarea operaŃiunilor în contabilitate, balanŃa lunară şi fişa 
contului 457 fiind acte generate în urma prelucrării automatizate a documentelor justificative. 

Pentru a fi documente justificative în înŃelesul art.6 a Legii contabilităŃii, atât nota contabilă 
cât şi hotărârea AGA de repartizare a dividendelor trebuie să fie întocmită, semnată şi aprobată de 
persoanele abilitate în acest sens. 



În speŃă, până la momentul cesiunii, deci anterior întocmirii acestor documente justificative, 
reclamantul era unicul asociat al pârâtei astfel că acesta era singurul abilitat să întocmească şi să 
semneze toate înscrisurile care emană şi angajează societatea pârâtă. Aşadar, singurele documente 
care pot constitui documente justificative sunt cele care poartă semnătura reclamantului: notă 
contabilă, balanŃă de verificare, etc. 

Prin urmare, instanŃa apreciază – pentru considerentele expuse anterior – că varianta din 
expertiză care evidenŃiază nota contabilă din 1 aprilie 2004, hotărârea AGA de la acelaşi moment şi 
balanŃa de verificare aferentă lunii aprilie 2004, semnate de către reclamant este în măsură să ofere 
soluŃia pentru stabilirea cuantumului dividendelor care i se cuvin reclamantului. 

Astfel, expertiza contabilă statuează că prin operaŃiunile cuprinse în documentele analizate, 
reclamantul a dispus repartizarea profiturilor nete în sumă de 154.381,4704 RON la dividende, în 
luna aprilie 2004 având la bază documentele justificative (nota contabilă şi hotărârea AGA) după 
care a dispus plata efectivă a sumei de 568,42 RON reprezentând impozit pe dividende şi a încasat 
efectiv suma de 10.800 RON; aceste operaŃiuni se regăsesc evidenŃiate în balanŃa luna aprilie şi în 
fişa contului 457-dividende de plată. 

Anexa 4 a raportului de expertiză evidenŃiază că din totalul profiturilor nete din perioada 
2000-2004, în cuantum de 176.739,5 RON s-au făcut repartizări la dividende în sumă totală de 
176.701,57 RON, s-a plătit impozit în sumă de 1647,1 RON şi au mai rămas neachitate dividende în 
sumă de 143.014,47 RON. 

3.In  interogatorul luat la termenul din data de 03 noiembrie 2005 în faŃa instanŃei de fond  
administratorului societăŃii pârâte, la întrebarea nr. 1, respectiv „recunoaşteŃi că pe tot  parcursul 
tratativelor privind cesionarea nu aŃi solicitat renunŃarea de către reclamant la dreptul de a ridica 
dividendele”, acesta  răspunde textual da. Se poate aprecia, astfel că această recunoaştere făcută în 
fata instanŃei de  judecată este relevantă în soluŃionarea cauzei, indiferent de poziŃia procesuală 
adoptată ulterior.  

SusŃinerea ulterioară a pârâtei că nu ştia de existenŃa hotărârii şi că dacă ar fi cunoscut acest 
fapt nu ar fi încheiat tranzacŃia nu prezintă relevanŃă juridică întrucât acesta recunoaşte prin 
intermediul interogatoriului faptul că avea cunoştinŃă despre situaŃia contabilă a societăŃii la  
momentul la care s-a realizat cesiunea iar la momentul cesiunii societatea înregistra un  profit care 
se afla în contul 117-profit nerepartizat, care din punct de vedere legal i se cuvine reclamantului  
atâta timp cât reclamantul nu a renunŃat la acest  drept. 

4.Relevante sunt şi prevederile pct. 4.89 din  Ordinul nr. 306/2002 pentru aprobarea 
Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu  directivele europene în care se precizează că 
"sumele reprezentând dividende sunt  evidenŃiate în rezultatul reportat, urmând ca după aprobarea 
de către adunarea generală  a  acŃionarilor sau asociaŃilor a acestor destinaŃii, sa fie reflectate în 
conturile corespunzătoare  de datorii”. Această operaŃiune se regăseşte efectuată din punct de vedere 
contabil de către  reclamant în balanŃa de verificare aferentă lunii aprilie 2004, urmând ca aceleaşi  
operaŃiuni şi identificări să se regăsească în fiecare dintre balanŃele ulterioare, inclusiv în cea  din 
data de 30. 07. 2004. In sprijinul acestei teze vin şi dispoziŃiile imperative ale art. 6 din  Legea nr. 
82/1991 care statuează că "orice operaŃiune economico - financiară efectuată se consemnează în 
momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind 
astfel calitatea de document justificativ care  angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, 
vizat şi aprobat, precum şi a celor  care le-au înregistrat în contabilitate, după caz". 

Coroborând dispoziŃiile legale enunŃate anterior cu cele inserate în art. 67 alin. 2 din Legea 
nr.  31/1990 republicată care consacră momentul la care plata devine scadentă, respectiv "în  
termenul stabilit de către adunarea generală a asociaŃilor sau, după caz, stabilit prin legi  speciale, 
dar nu mai târziu de 8 luni de la data aprobării situaŃiei  financiare anuale aferente exerciŃiului 
financiar încheiat", se poate  conchide că pretenŃiile reclamantului sunt întemeiate.  

 Această situaŃie se regăseşte în bilanŃul pârâtei la întocmit la 31.12.2004, înregistrat la 
Ministerul  FinanŃelor în data de 29.04.2005 şi depus în probaŃiune la dosarul cauzei de către  



reclamant la termenul de judecata din data de 04. 04. 2006, în care la rândul 31, respectiv  
Repartizarea Profitului se regăseşte suma pretinsă de către reclamant, bilanŃul fiind depus de către  
pârâtă la organele financiare îndreptăŃite ulterior momentului la care reclamantul a cesionat părŃile  
sociale deŃinute în societate.  

5.Prezintă, de asemenea, relevanŃă juridică interogatoriul luat pârâtei în faŃa instanŃei de 
fond; la întrebarea nr.1, pârâta arată că reclamantul nu i-a predat niciodată actele contabile ale 
societăŃii. Acest răspuns, coroborat cu răspunsul dat la suplimentul de interogator luat în faza de 
apel, în care pârâta recunoaşte că nu a prezentat comisiei de experŃi registrul  jurnal detaliat astfel 
cum acest registru jurnal este definit şi explicitat prin Ordinul nr. 425 din  data de 03.03.1998 în 
care se prevede că acest registru se întocmeşte pe calculator şi că trebuie să cuprindă detaliat toate 
operaŃiunile care produc modificări în patrimoniul societăŃii, trebuind să fie întocmit lunar, să poarte 
ştampila societăŃii şi semnătura reprezentantului legal, impunându-se înregistrarea lui în luna 
următoare la organele fiscale conduc înspre concluzia că varianta din expertiza care susŃine 
afirmaŃiile pârâtei şi, implicit, concluziile primului raport de expertiză nu pot fi reŃinute. 

Acelaşi Ordin cu nr.425/1998 arată că lunar se vor trece într-un registru jurnal  accesoriu 
rezultatele operaŃiunilor detaliate înscrise în registrul jurnal întocmit în format electronic, acesta 
fiind documentul pe care intimata l-a prezentat comisiei de experŃi şi care a stat la baza întocmirii 
atât a primei expertize, cât şi varianta întâi din cel de al doilea raport. Dacă am admite că aceste 
documente sunt documentele justificative ale pârâtei nu se justifică răspunsul la întrebarea nr. 1 din 
interogatoriul luat intimatei în fata instanŃei de fond întrucât reprezentantul legal al pârâtei a 
recunoscut predarea actelor contabile respectiv bilanŃuri şi balanŃe anterioare actului de cesiune. 

 De altfel, comisia de experŃi arată în raportul întocmit faptul că intimata le-a prezentat 
documente contabile care nu purtau  semnătura şi ştampila reprezentantului legal – respectiv a 
reclamantului - această precizare fiind făcută la finalizarea  variantei întocmite pe baza actelor 
prezentate de către pârâtă. 

Trebuie subliniat faptul că registrul jurnal depus în probaŃiune de către intimată la termenul 
de judecată din data de 22.01.2006 nu îndeplineşte exigenŃele legii pentru a fi un  document contabil 
- în înŃelesul acesteia - întrucât nu sunt acte care să îndeplinească condiŃiile exprese ale ordinului 
amintit mai sus, nefiind semnate de către reprezentantul său legal. OperaŃiunile de detaliu 
identificate în acestea nu pot fi considerate ca operaŃiuni reale de modificare a  patrimoniului 
societăŃii, întrucât neînregistrarea lor la Ministerul FinanŃelor şi întocmirea lor pe calculator permite 
modificarea realelor operaŃiuni care au existat şi modificat patrimoniul societăŃii. In al doilea rând, 
aceste documente nu au fost prezentate comisiei de experŃi şi nu constituie baza de efectuare a 
raportului de expertiza, nesusŃinând niciuna dintre cele două variante contabile. 

6.Cât privesc restul petitelor din acŃiune, instanŃa le-a apreciat ca fiind nefondate pentru 
următoarele considerente: 

Astfel, la data de 09. 07. 2004 a fost încheiat de către organele de control fiscal un  proces 
verbal în urma unui control efectuat la societate, stabilindu-se că existau debite  restante în suma de 
248.856.960 lei, aşa cum rezultă din actul de control depus; reclamantul şi-a asumat obligaŃia  faŃă 
de noii asociaŃi de a achita în integralitate  acest debit. 

Probele administrate în cauză nu relevă, însă, dacă aceste obligaŃii fiscale sunt definitive sau 
au fost contestate ulterior astfel că nu se poate susŃine că sunt îndeplinite condiŃiile compensării 
judiciare între aceste sume. 

7.Pentru toate aceste considerente, Curtea va aprecia apelul declarat de către reclamantul 
R.L.F. ca fiind fondat doar în parte şi ca atare urmează să îl admită în aceste limite. Astfel, în 
temeiul art.296 C.pr.civ. instanŃa va schimba în tot hotărârea atacată şi în baza dispoziŃiilor legale 
menŃionate anterior va admite în parte acŃiunea reclamantului şi va obliga pârâta să plătească 
reclamantului suma de 143.014,5 RON cu titlu de pretenŃii şi va respinge celelalte capete de cerere. 



În temeiul art.274 C.pr.civ., pârâta va fi obligată să plătească reclamantului cheltuieli de 
judecată parŃiale în sumă de 14.841,094 RON reprezentând taxa de timbru aferentă petitului admis, 
contravaloarea expertizelor efectuate şi onorariul avocaŃial. (Judecător Mihaela SărăcuŃ) 

Notă: Decizia a rămas irevocabilă ca urmare a respingerii ca nefondat a recursului declarat, 
prin decizia Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie din data de 22 iunie 2007. 

 
 

Natura juridică a acŃiunii în răspundere a administratorilor societăŃilor comerciale 

Întrucât obligaŃiile şi răspunderile administratorilor societăŃilor comerciale instituite de 
dispoziŃiile art. 72 din Legea societăŃilor comerciale nr. 31/1990, republicată fac trimitere la 
reglementările referitoare la mandat cât şi la dispoziŃiile speciale prevăzute de lege, acŃiunea în 
răspundere a administratorilor are o natură complexă, putând fi atât contractuală, mai ales faŃă de 
societate, când rezultă din încălcarea mandatului şi delictuală când se referă la încălcarea altor 
dispoziŃii ale legii. 

Decizia civilă nr. 39 din 19 februarie 2007. 

Prin sentinŃa civilă nr. 3.464 din 16.10.2006 Tribunalul Maramureş - SecŃia comercială, de 
contencios administrativ şi fiscal a respins acŃiunea promovată de reclamanta S.C. B. S.A. 
reprezentată prin I.G. administrator şi acŃionar minoritar, în contradictoriu cu pârâŃii administratori 
J.G., O.S. şi G.C. 

Totodată, reclamanta a fost obligată să plătească pârâŃilor suma de 3.800 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, după ce a respins excepŃiile inadmisibilităŃii acŃiunii şi a 
prescripŃiei dreptului de a acŃiona în justiŃie, prima instanŃă, pe baza probatoriul administrat în cauză 
a reŃinut următoarele: 

Potrivit actelor constitutive ale S.C. „B." SA, la data înfiinŃării societatea a avut 5 acŃionari: 
O.S., H.M.S., G.C., I.G. şi J.G., aceştia deŃinând şi calitatea de administratori ai societăŃii cu puteri 
depline. 

Conform procesului-verbal nr. 1 din 09.01.19995 cu ocazia întrunirii consiliului de 
administraŃie al societăŃii în funcŃia de preşedinte a fost ales reclamantul M.G., funcŃie pe care a 
deŃinut-o până la data de 26.10.2001 când preşedinte a fost ales pârâtul O.S., iar vicepreşedinte 
pârâtul G.C., acŃionarul minoritar I.G. păstrându-şi calitatea de membru al consiliului de 
administraŃie pe care o are şi în prezent. 

La data de 05.12.1997 a fost încheiat contractul de asociere în participaŃiune nr. 227 cu S.C. 
M. SA, având ca obiect exploatarea spatiilor şi dotărilor proprii şi comune prin închirierea acestora 
către terŃi pentru comercializarea de produse en-gros şi en-detail, amenajarea de noi spaŃii 
comerciale, urmând a fi exploatate în numele asociaŃiei sau prin închiriere către terŃi, pentru 
perioada 05.12.1997 -05.12.2007, putând fi prelungit cu acordul părŃilor. 

În urma verificărilor efectuate , experŃii contabili au stabilit că din această asociere în 
participaŃiune, în perioada 2000 - 2004 s-a realizat pentru S.C. B. S.A. un profit brut de 
6.206.994.263,74 lei vechi, în cuprinsul raportului de expertiză contabilă s-a consemnat faptul că 
societatea a desfăşurat în perioada 2000 - 2004 diverse activităŃi de producŃie, prestări servicii, 
comerŃ, asociere în participaŃiune, grupate din punct de vedere al reflectării lor în contabilitate şi al 
determinării rezultatului financiar pe 3 activităŃi principale: activitatea de producŃie confecŃii-
metalice, prestări servicii şi comerŃ pentru care societatea a întocmit balanŃa de verificare analitică 
„metal", activitatea de producŃie BCA pentru care societatea a întocmit balanŃa de verificare 
analitică „BCA" şi asocierea în participaŃiune cu S.C. M. S.A. 



Astfel per total activitate în perioada 2000 - 2004 dintr-un profit brut de 6.206.994.263,74 lei 
vechi realizat din activitatea de asociere în participaŃiune a S.C. B. S.A. cu S.C. M. S.A. s-au 
acoperit cheltuieli neeconomicoase reflectate în pierderile activităŃilor denumite în balanŃele de 
verificare analitice „metal" şi „BCA" în sumă totală de 4.'717.050.458,83 lei din care suma de 
4.583.607.520,83 lei aferentă activităŃii „metal" şi suma de 133.442.934 lei din activitatea de 
producŃie „BCA". Suma de 503.537.225,13 lei a fost repartizată în perioada 2000 - 2004 la surse 
proprii de finanŃare, cont 118 „alte fonduri", suma de 303.699.495,71 lei reprezintă dividende de 
plată cont 457 „Dividende de plată" şi suma de 256.356.272.058 lei fiind înregistrată la data^de 
31.01.2004 în contul 117 „Rezultatul reportat". 

În aceeaşi perioadă societatea a înregistrat o cheltuială cu impozitul pe profit în sumă totală 
de 322.500.051 lei şi suma de 3.934.975 lei impozit pe dividende. 

S-a susŃinut că rezultatele financiare obŃinute ca urmare a valorificării produselor finite BCA 
sunt pozitive comparativ cu valoarea la cost de achiziŃie a materiilor prime consumate pentru 
producŃia vândută, dar au fost vândute produse finite în anumite perioade din intervalul 2001 - 2004 
la preŃ inferior costului de achiziŃie al materiilor prime, valoarea estimată ca fiind pierdere în urma 
vânzării în acest fel fiind de 332.389.556,92 lei. 

Pentru activitatea „metal", în lipsa documentelor, comenzi, antecalculaŃie de preŃ, cost 
calculaŃii de preş, situaŃii de preŃ, bonuri de consum, fişe de magazie, nu s-a putut determina 
valoarea de comercializare a produselor finite raportat la costul de achiziŃie al materiilor prime 
consumate concluzionându-se că profitul net aferent perioadei 2000-2004 obŃinut de S.C. B. S.A. a 
fost de 1.167.443,91 lei. 

Conform registrului cu procese-verbal prezentat de pârâŃi în vedere efectuării expertizei 
contabile, repartizarea profitului net al societăŃii S.C. B. pe destinaŃii a fost hotărât de către 
adunările generale ale acŃionarilor care au aprobat bilanŃurile contabile şi contul de profit şi 
pierdere. 

Astfel, în procesul-verbal încheiat la 20.03.2002 cu ocazia adunării generale ordinare a 
acŃionarilor este specificat faptul că s-a supus la vot şi s-a aprobat repartizarea profitului net în sumă 
de 627.090.000 lei aprobându-se în unanimitate raportul de gestiune, procesul-verbal fiind semnat şi 
de acŃionarul I.G., situaŃie rezultată şi din procesul-verbal din 20.03.2003 încheiat cu ocazia 
adunării generale când s-a menŃionat şi s-a supus la vot repartizarea profitului net în sumă de 
63.410.000 lei pentru rezerve legale şi materialul prezentat, respectiv raportul de gestiune şi raportul 
comisiei de cenzori, acestea fiind aprobate în unanimitate, inclusiv de acŃionarul reclamant I.G. 

În procesul-verbal încheiat la 27.02.2004, cu ocazia adunării generale ordinare a acŃionarilor 
s-a supus la vot repartizarea profitului net în sumă de 82.634.000 lei la dividende sumă 
reprezentând profitul net pentru anul 2003, fiind votată în unanimitate. 

Conform procesului-verbal din 25.03.2005 la pct. 3 al ordinii de zi a adunării generale a 
acŃionarilor s-a consemnat propunerea de aprobare a bilanŃului contabil, a contului de profit şi 
pierdere şi repartizarea profitului pentru anul 2004. 

Cu acest prilej suma de 356.272.000 lei reprezentând profit net, aferent anului 2004, a fost 
propusă spre repartizare la dividende de plată, aprobându-se cu unanimitate de voturi. 

Astfel, procesele-verbale întocmite cu ocazia adunărilor generale reflectă faptul că situaŃia 
economico-financiară a societăŃii, respectiv bilanŃurile anuale, au fost prezentate în adunările 
generale fiind supuse la vot şi votate în unanimitate de cei prezenŃi, inclusiv de reclamantul acŃionar 
I.G. 

Expertul contabil a arătat că nu au fost identificat în documentele prezentate procesul-verbal 
al adunării generale a acŃionarilor pentru aprobarea rezultatelor economic-financiare pentru 
exerciŃiul financiar 2000, susŃinându-se însă că a verificat în S.C. B. S.A. dacă hotărârile Â.G.A. au 
fost respectate, constatând în final că acestea sunt reflectate în contabilitate în mod corect în ceea ce 
priveşte destinaŃia dată profitului net al societăŃii. 



Prin participarea sa la adunările generale în care s-au aprobat bilanŃurile contabile şi 
descărcarea de gestiune, acŃionarul I.G. a ratificat toate acŃiunile administratorilor, situaŃie în care 
au fost înlăturate susŃinerile lui potrivit cărora nu s-ar fi implicat în administrarea în fapt a societăŃii. 

În privinŃa investiŃiilor efectuate în perioada 2000 - 2004, expertul contabil a susŃinut că în 
urma verificării proceselor verbale ale adunărilor generale s-a constatat faptul că majoritatea 
investiŃiilor au fost propuse în cadrul adunărilor generale unde au participat toŃi acŃionarii, iar 
dividendele repartizate şi plătite acŃionarului I.G. aferent anilor 2000 - 2004 au fost de 64.456.746 
lei. 

Expertul a concluzionat că activitatea pe întreaga societate ca întreg a evidenŃiat un profit 
brut total de 1.489.943.809,91 lei vechi, nereŃinându-se vreo faptă de natură a conduce la ideea unei 
proaste gestiuni a acestea, în perioada 2000 -2004, nefăcându-se astfel dovada încheierii de către 
administratori a unor acte juridice care să prejudicieze societate potrivit disp. art. 157 din Legea nr. 
31/1990, considerente pentru care acŃiunea a fost respinsă aşa cum s-a arătat în dispozitivul citat. 

În privinŃa cheltuielilor de judecată, justificate în drept pe disp. art. 274 C.pr.civ., s-a arătat 
că acestea constau în onorariul avocatului şi cheltuielile legate de efectuarea expertizei. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel, în termenul legal, reclamanta prin reprezentantul 
său administrator şi acŃionar minoritar I.G., solicitând admiterea lui, casarea în totalitate a sentinŃei 
atacate şi evocând fondul, să fie admisă acŃiunea introductivă aşa cum a fost formulată şi obligarea 
pârâŃilor, în solidar, la plata cheltuielilor de judecată. 

Dezvoltându-şi motivele de apel, reclamanta a adus critici de nelegalizate şi netemeinicie 
hotărârii atacate, vizând, în primul rând, nemotivarea ei, ce ar conduce la nulitatea absolută, atâta 
timp cât nu s-a făcut o analiză a apărărilor propuse prin concluziile scrise şi completările acestora, 
neŃinând seama de concluziile expertizei privind existenŃa unui prejudiciu reflectat în pierderi de 
4.717.050.454,83 lei vechi rezultată din culpa administratorilor pârâŃi. Din raŃiuni de timbraj, 
reclamanta s-a limitat să pretindă în acest cadru procesul doar 3,5 miliarde lei despăgubiri, 
rezervându-şi dreptul la o acŃiune separată pentru diferenŃă. 

S-a mai arătat că prima instanŃă a omis să reŃină culpa administratorilor pârâŃi în cauzarea 
acestui prejudiciu, cu toate că din cuprinsul raportului de expertiză rezultă acest lucru, deoarece la 
capitolul costuri au fost evidenŃiate importante sume de bani reprezentând materiale care nu se mai 
regăsesc în producŃia realizată şi nici în cea livrată ori în prestări de servicii. 

S-a subliniat că potrivit art. 72 şi 73 din Legea nr. 31/1990 republicată, raporturile dintre 
societate şi administratori sunt guvernate de regulile mandatului ce conferă un caracter de 
răspundere contractuală în care prezumŃia de culpă primează, pârâŃii fiind cei care trebuiau să 
dovedească că încălcarea obligaŃiilor ce le revenea s-a datorat unor împrejurări mai presus de voinŃa 
lor. 

A apelanta că prima instanŃă a reŃinut că şi administratorul reclamant I.G. a participat 
şedinŃele A.GA S.A. B. S.A. votând alături de ceilalŃi acŃionari, situaŃie care nu corespunde 
adevărului, deoarece el s-a opus măsurilor păgubitoare pentru societate, iar registrul de procese-
verbale a fost rescris după promovarea acŃiunii introductive pentru a muşamaliza unele din 
neregulile săvârşite de pârâŃi. Deşi formal şi reclamantul figurează ca administrator al societăŃii, el 
nu s-a implicat în activitatea societăŃii şi majoritatea proceselor-verbale ale A.G.A. nu sunt semnate 
de acesta şi nici cele ce vizează descărcarea de gestiune. 

În final s-a arătat că dispoziŃiile art. 186 din Legea nr. 31/1990 republicată arată că 
aprobarea situaŃiilor financiare anuale de către adunarea generală nu împiedică exercitarea acŃiunii 
în răspundere împotriva administratorilor, directorilor, cenzorilor sau auditorilor financiari, situaŃie 
în care respingerea acŃiunii pentru tragerea la răspundere a administratorilor pârâŃi pentru 
prejudiciile suferite de reclamantă este de neînŃeles. 

La rândul lor, pârâŃii-intimaŃi au formulat întâmpinare solicitând respingerea apelului, 
arătând că susŃinerile apelantei sunt nefondate deoarece s-a dovedit că societatea avea 5 
administratori, chiar reclamantul fiind preşedinte al consiliului de administraŃie din 1995 până în 



anul 2003, dar şi după această dată şi-a păstrat calitatea de administrator, semnând procesele-
verbale ale adunărilor generale ale acŃionarilor prin care s-au aprobat bilanŃurile contabile, conturile 
de profit şi pierdere, încasându-şi dividendele în toată perioada. 

Singurul proces-verbal nesemnat de reclamant este cel din 2004, însă hotărârea adunării 
generale nu a fost atacate şi a primit dividendele cuvenite. Mai mult, şi după acoperirea cheltuielilor 
neeconomicoase reflectate în activităŃile din sectoarele „metal" şi „BCA", situaŃia de ansamblu a 
evidenŃiat un profit brut total de 1.489.943.808,91 lei ceea ce înlătură culpa pârâŃilor în 
administrarea societăŃii. 

Apelul declarat în cauză nu este întemeiat. 
Astfel, analizând actele şi lucrările dosarului din perspectiva motivelor de apel, a 

dispoziŃiilor legale incidente, Curtea reŃine următoarele: 
Referitor la primul motiv se constată că acesta nu poate fi primit deoarece prima instanŃă şi-a 

motivat pe larg şi convingător soluŃia pronunŃată. 
Motivarea hotărârii constă în arătarea argumentelor ce sunt aduse pentru justificarea 

temeiniciei şi legalităŃii soluŃiei pronunŃate, iar în cazul de faŃă motivarea în fapt cuprinde analiza şi 
evaluarea probelor pe baza cărora s-a stabilit inexistenŃa faptelor şi împrejurărilor imputate 
pârâŃilor, iar motivarea în drept cuprinde raŃionamentele juridice bazate pe normele de drept 
incidente cauzei. Prin urmare, critica vizând nemotivarea hotărârii este neîntemeiată. 

Cea de-a doua critică întemeiată pe caracterul răspunderii administratorilor considerată a fi 
de natură contractuală, bazată pe prezumŃia de culpă în sarcina debitorului care nu-şi îndeplineşte 
sau îşi îndeplineşte defectuos angajamentul asumat, nu este nici ea fondată. 

Este adevărat că pornind de la dispoziŃiile art. 72 din Legea nr. 31/1990 republicată, 
obligaŃiile şi răspunderile administratorilor societăŃilor comerciale sunt reglementate de dispoziŃiile 
referitoare la mandat şi de cele speciale prevăzute în această lege, însă acest lucru conduce la 
concluzia că natura juridică a răspunderii administratorilor este complexă, putând fi atât 
contractuală, mai ales faŃă de societate, când rezultă din încălcarea mandatului şi delictuală când se 
referă la încălcarea altor dispoziŃii ale legii, or, în cazul de faŃă pentru angajarea răspunderii 
pârâŃilor era necesară dovedirea culpei administratorilor, ceea ce nu s-a făcut. 

Nici următoarele motive de apel nu pot fi luate în considerare. SusŃinerea reclamantului că el 
nu a semnat procesele-verbale ale adunărilor generale în calitate de administrator a fost corect 
înlăturată de prima instanŃă pe baza probelor enumerate în cuprinsul considerentelor. 

De altfel, interpretarea dispoziŃiilor art. 148 alin. 4 din Legea nr. 31/1990 republicată, 
instituie solidaritatea răspunderii în societăŃile cu mai mulŃi administratori, arătând în continuare 
situaŃiile în care administratorii nu răspund atunci când aceştia au făcut să se constate în registrul 
deciziilor consiliului de administraŃie împotrivirea lor scrisă şi încunoştinŃarea cenzorilor sau a 
auditorilor financiari despre aceste situaŃii. 

Chiar dacă administratorul nu a asistat la o şedinŃă, el rămâne răspunzător dacă în termen de 
o lună de când a luat cunoştinŃă de acesta, nu a făcut împotrivirea scrisă mai sus arătată. S-a dovedit 
fără putinŃă de tăgadă că reclamantul nu a procedat conform dispoziŃiilor legale mai sus arătate. 

Chiar dacă potrivit dispoziŃiilor art. 186 din Legea nr. 31/1990 republicată, aprobarea 
situaŃiilor financiare anuale nu împiedică exercitarea acŃiunii în răspundere împotriva 
administratorilor, nu înseamnă că aceasta devine automat admisibilă, ci doar atunci când sunt 
întrunite toate elementele răspunderii civile: fapta ilicită, vinovăŃia, legătura de cauzalitate şi 
prejudiciul produs societăŃii comerciale. 

Aşa fiind, faŃă de considerentele mai sus expuse, Ńinând cont şi de disp. art. 296 teza l 
C.pr.civ., prezentul apel va fi respins, cu consecinŃa păstrării în totul a hotărârii atacate, (judecător 
Gheorghe CotuŃiu) 

Notă: Art. 148 alin. 4 din Legea nr. 31/1990 a fost abrogat prin art. 1 pct. 96 din Legea nr. 
441/2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 955/28 noiembrie 2006 şi a intrat în vigoare la 1 
decembrie 2006. 



 

SocietăŃi comerciale. Dizolvare. Calitatea şi capacitatea procesuală a Oficiului Registrul 
ComerŃului  

Registrul comerŃului (implicit şi oficiile sale teritoriale) ca instituŃie fundamentală a 
dreptului comercial este în acelaşi timp şi un instrument juridic prin care se realizează, între altele, 
publicitatea legală a unora dintre actele şi faptele comercianŃilor asigurând furnizarea de date, 
informaŃii şi documente certificate persoanelor interesate. Prin urmare, se poate reŃine că Registrul 
comerŃului prin oficiile sale îi este recunoscută expres legitimarea procesuală activă în litigiile 
grefate pe aplicarea dispoziŃiilor art. 237 din Legea nr. 31/1990 atât în considerarea naturii 
juridice relevate anterior cât şi în lumina interesului public determinat de asigurarea unui mediu 
de afaceri transparent, legal şi corect faŃă de toŃi comercianŃii. 

(Legea nr. 31/1990, art. 237; Legea nr. 26/1990, art. 261) 

Decizia nr. 1573 din 13 septembrie 2007 

Prin sentinŃa civilă nr. 11236 din 10 mai 2007 a Tribunalului Sălaj s-a admis cererea 
formulată de petentul Oficiul NaŃional al Registrului ComerŃului prin Oficiul Registrului 
ComerŃului de pe lângă Tribunalul Sălaj împotriva pârâtei S.C. „D.” S.A. Zalău, înmatriculată 
în registrul ComerŃului sub nr.J.31/363/2006, ca fiind întemeiată şi în consecinŃă s-a dispus 
dizolvarea acesteia. 

Pentru a pronunŃa această hotărâre, prima instanŃă a reŃinut, în esenŃă, că din lista de control 
emisă de Oficiul Registrului ComerŃului rezultă că societatea pârâtă nu a înregistrat bilanŃul anual 
aferent anului 2005 . 

Conform disp. art. 237 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, la cererea oricărei persoane interesate 
precum şi a Oficiului NaŃional al Registrului ComerŃului, tribunalul va putea pronunŃa dizolvarea 
societăŃii, în situaŃia în care societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni; 
societatea nu a depus în cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale situaŃiile financiare anuale 
sau alte acte care potrivit legii se depun la Oficiul Registrului ComerŃului ; societatea şi-a încetat 
activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu îndeplineşte condiŃiile referitoare la sediul social sau 
asociaŃii au dispărut ori nu au domiciliul sau reşedinŃa cunoscută; societatea nu şi-a completat 
capitalul social în condiŃiile legii. 

Având în vedere aceste considerente, tribunalul a apreciat cererea formulată de reclamantul 
Oficiul NaŃional al Registrului ComerŃului ca fiind întemeiată, deoarece societatea pârâtă nu a depus 
în cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale situaŃiile financiare anuale care  trebuiau depuse 
la Oficiul Registrului ComerŃului, în temeiul disp. art. 237 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 
republicată şi a hotărât dizolvarea societăŃii pârâte, cu consecinŃele ce decurg din această situaŃie 
juridică, aşa după cum s-a arătat în dispozitiv. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs, în termenul legal, societatea pârâtă S.C. „D.” 
S.A. Zalău, solicitând admiterea lui, modificarea sentinŃei atacate în sensul respingerii cererii 
Oficiului Registrului ComerŃului privind dizolvarea acestei societăŃi. 

Dezvoltându-şi motivele de recurs, pârâta-recurentă a arătat că până la data radierii societăŃii 
din Registrul ComerŃului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, respectiv înregistrării în Registrul 
ComerŃului de pe lângă Tribunalul Sălaj, societatea şi-a îndeplinit obligaŃiile de depunere a 
situaŃiilor financiare anuale la Registrul ComerŃului de pe lângă tribunalul în raza căruia se afla 
sediul social, mai mult, situaŃiile financiare aferente  anului 2005 au fost depuse la Oficiul 
Registrului ComerŃului de pe lângă Tribunalul Călăraşi prin adresa nr. 6.870/16.05.2006 cât şi la 
Registrul ComerŃului de pe lângă Tribunalul Sălaj prin adresa nr. 8.130 din 21.06.2006, astfel încât 
nu se mai impune dizolvarea societăŃii pârâte, atâta timp cât şi-a îndeplinit obligaŃia impusă de lege. 

Totodată, au fost depuse la dosar, în copie, actele invocate în susŃinerea recursului. 



În cauză a formulat recurs şi reclamantul Oficiul NaŃional al Registrului ComerŃului prin 
Oficiul Registrului ComerŃului de pe lângă Tribunalul Sălaj solicitând admiterea recursului şi, pe 
cale de consecinŃă, modificarea în întregime a sentinŃei atacate şi ca urmare a rejudecării pe fond a 
cauzei să se respingă cererea de dizolvare. 

În dezvoltarea motivelor de recurs reclamantul a arătat că S.C. „D.” a fost înmatriculată în 
Registrul ComerŃului Sălaj la data de 18.05.2006, în urma schimbării sediului social din jud. 
Călăraşi în jud. Sălaj.  

Ca urmare a acestui eveniment, reclamantul arată că în urma transmiterii pe cale electronică 
a datelor de la Oficiul Registrului ComerŃului de pe lângă Tribunalul Călăraşi la Oficiul Registrului 
ComerŃului de pe lângă Tribunalul Sălaj, aceste date au fost comunicate în mod incomplet şi din 
eroare s-a formulat acŃiune pentru dizolvarea societăŃii conform art. 237 alin. 1 lit. b din Legea nr. 
31/1990 republicată, întrucât societatea şi-a îndeplinit obligaŃia legală de publicare a situaŃiilor 
financiare anuale la registrul comerŃului, prin depunerea acestora la Oficiul Registrului ComerŃului 
de pe lângă Tribunalul Călăraşi conform dovezii nr. 3.709/10.05.2004  pentru anul 2003 şi nr. 
8.108/10.05.2005. 

În privinŃa hotărârii instanŃei de fond prin care s-a dispus dizolvarea societăŃii pentru 
nedepunerea la registrul comerŃului a situaŃiilor financiare aferente anului 2005, reclamantul a arătat 
că instanŃa a pronunŃat dizolvarea pentru  un motiv străin de natura pricinii  - nedepunerea la 
registrul comerŃului a situaŃiilor anuale financiare aferente anului 2005 şi nu aşa cum s-a cerut prin 
acŃiunea cu care a fost investită, respectiv  în loc să fi pronunŃat dizolvarea pe temeiul şi 
considerentele invocate în cererea introductivă, adică nedepunerea situaŃiilor financiare aferente 
anilor 2003 şi 2004.  

Analizând actele şi lucrările dosarului din perspectiva motivelor de recurs invocate, a disp. 
art. 3041 C.pr.civ. precum şi a dispoziŃiilor legale pertinente incidente în materie, Curtea reŃine 
următoarele: 

1. Este real că în conformitate cu disp. art. 237 alin. 1 pct. b din Legea nr. 31/1990 
republicată, la cererea oricărei persoane interesate precum şi a Oficiului NaŃional al Registrului 
ComerŃului, tribunalul va putea pronunŃa dizolvarea societăŃii în cazul în care societatea nu a depus 
în cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale situaŃiile financiare anuale sau alte acte care 
potrivit legii se depun la Oficiul Registrului ComerŃului. 

Examinând acest text de lege se constată că această dispoziŃie nu are un caracter imperativ, 
deoarece în cuprinsul său este folosită sintagma „tribunalul va putea pronunŃa dizolvarea societăŃii”. 

Drept urmare, Curtea este pusă în situaŃia de a examina consecinŃele depunerii situaŃiilor 
financiare anuale de către societatea pârâtă după expirarea termenelor legale care sunt cuprinse în 
disp. Legii nr. 82/1991 republicată coroborate cu termenul de 6 luni prevăzut de textul citat din 
Legea societăŃilor comerciale. Având în vedere că din cuprinsul textelor legale în care sunt 
prevăzute termenele arătate, nu rezultă că acestea sunt termene de decădere, ci dimpotrivă, sunt 
termene de recomandare, concluzia firească este aceea că în condiŃiile în care societatea comercială 
pârâtă îşi îndeplineşte obligaŃia de a depune la Oficiul Registrului ComerŃului situaŃiile financiare 
aferente, sancŃiunea dizolvării societăŃii comerciale pârâte nu se mai impune. 

În cauza de faŃă societatea pârâtă a făcut dovada depunerii la Oficiul Registrului ComerŃului 
de pe lângă Tribunalul Călăraşi a situaŃiilor financiare anuale aferente anilor 2003 şi 2004 pe baza şi 
în temeiul cărora a fost intentată acŃiunea de dizolvare însă dintr-o eroare, asumată de reclamant, s-a 
descoperit ulterior că transferul pe cale electronică a datelor societăŃii comerciale între cele două 
oficii a fost defectuos realizat şi astfel s-a ajuns la această situaŃie, remediabilă pe calea recursului 
intentat de pârâtă. 

Deşi pârâtei nu-i poate fi opusă situaŃia prezentată în întâmpinare de către reclamant privind 
sursa erorii având în vedere şi dispoziŃiile art. 9 alin. 3 din Legea nr. 26/1990 care prevede expres 
obligaŃii specifice doar în sarcina oficiilor registrului comerŃului, pentru restabilirea adevărului 
Curtea reŃine că recursul este întemeiat şi va fi o admis ca atare. Nu trebuie omisă din analiză nici 



faptul că hotărârea recurată cuprinde motive străine de natura pricinii respectiv este fundamentată 
temeinicia cererii de dizolvare pentru nedepunerea situaŃiilor financiare pe anul 2005 în condiŃiile în 
care reclamantul a solicitat să se dispună dizolvarea pentru aceea că pârâta nu ar fi depus situaŃiile 
financiare pe anii 2003-2004. 

Aşa fiind, recursul declarat de aceasta urmează a fi admis iar în temeiul art. 237 alin. 5 
corelat cu art. 312 alin. 1 teza I C.pr.civ., sentinŃa civilă atacată modificată în sensul respingerii 
cererii formulate de reclamant privind dizolvarea societăŃii pârâte. 

Totodată, în temeiul art. 237 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 corelat cu art. 21 lit. h, art. 25 şi 
art. 6 alin. 1 din Legea nr. 26/1990, ca efect al prezentei decizii, se va dispune radierea   menŃiunilor 
din Registrul ComerŃului operate în baza sentinŃei recurate. 

2. Cât priveşte recursul declarat de Oficiul Registrului ComerŃului de pe lângă Tribunalul 
Sălaj, Curtea reŃine că este scutit de taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar conform art. 172 din 
Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 
195/2004 corelat cu dispoziŃiile art. 261 alin. 2 din Legea nr. 26/1990 precum şi art. 1 din OG nr. 
32/1995 privind timbrul judiciar, motiv pentru care se va proceda la analizarea pe fond a acestuia. 

Curtea constată că recurentul are calitatea şi interesul să promoveze prezentul recurs întrucât 
acest lucru rezultă din natura juridică şi rolul acestei entităŃi cât şi din prevederile de drept comun 
consacrate în conŃinutul art. 261 alin. 1 din Legea nr. 26/1990 republicată cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Astfel, Registrul comerŃului ( implicit şi oficiile sale teritoriale) fiind o instituŃie 
fundamentală a dreptului comercial este şi un instrument  juridic prin care  se realizează, între altele, 
publicitatea legală a unora dintre actele şi faptele comercianŃilor şi asigură furnizarea de date, 
informaŃii şi documente certificate persoanelor interesate. 

Prin urmare, Curtea reŃine  că Registru comerŃului prin oficiile sale  îi este recunoscută 
expres legitimarea procesuală activă în litigiile grefate pe aplicarea dispoziŃiilor art. 237 din Legea 
nr. 31/1990 în considerarea  naturii sale juridice relevate anterior la care se adaugă interesul public 
determinat de asigurarea unui mediu de afaceri transparent, legal şi corect în ceea ce-i priveşte pe 
toŃi comercianŃi. 

De aceea, legiuitorul şi face distincŃia în partea introductivă a dispoziŃiilor art. 237 alin. 1 din 
Legea nr. 31/1990 sub aspectul legitimării procesuale pasive în litigiile ce au ca obiect dizolvarea 
judiciară în aplicarea acestui text de lege: oricare persoană interesată precum şi Oficiul NaŃional al 
Registrului ComerŃului. 

Dat fiind acest regim al prezumării interesului de  a acŃiona al Oficiul NaŃional al Registrului 
ComerŃului fără a fi necesară şi o dovada expresă în acest sens, Curtea reŃine că în principiu această 
entitate are posibilitatea legală să promoveze şi recursul ca şi cale de atac prevăzută la art. 237 alin. 
5 din Legea nr. 31/1990, chiar dacă textul precitat restrânge sfera persoanelor ce pot exercita recurs 
doar la categoria persoanelor interesate. 

Pentru a statua astfel, Curtea are în vedere, pe de o parte, că odată ce Oficiul Registrului 
ComerŃului a introdus o acŃiune în justiŃie pentru care legea îi recunoaşte în mod expres legitimare 
procesuală activă, deosebit de condiŃia justificării interesului personal procesual, acesta devine parte 
în proces cu toate drepturile şi obligaŃiile ce decurg din această calitate, inclusiv aceea de a  avea 
îndreptăŃirea să promoveze calea legală de atac. 

Pe de altă parte, Curtea notează că Oficiul Registrului ComerŃului îşi păstrează calitatea şi 
îndreptăŃirea de a recura hotărârea primei instanŃe chiar şi atunci când aceasta a admis cererea de 
dizolvare a societăŃii comerciale. Într-o atare împrejurare, în aparenŃă, deşi Oficiul Registrului 
ComerŃului a obŃinut câştig de  cauză în primă instanŃă, ar trebui să-i fie respins eventualul recursul 
declarat împotriva hotărârii primei instanŃe ca fiind lipsit de interes. 

Cu toate acestea, Curtea reŃine că şi într-o atare împrejurare Oficiul Registrului ComerŃului 
poate să-şi manifeste voinŃa de a deduce judecăŃii litigiul privind dizolvarea unei societăŃi 
comerciale în faŃa instanŃei de recurs folosul practic urmărit fiind de a împiedica producerea 



efectelor hotărârii primei instanŃe faŃă de o societate comercială în ipoteza în care condiŃiile iniŃiale 
ce impuneau dizolvarea  nu mai sunt îndeplinite şi astfel se impune reanalizarea lor în recurs ori în 
ipoteza în care aceste condiŃii nu era îndeplinite înainte de a demara litigiul şi din varii motive 
reclamantul s-a aflat în eroare. 

Din economia recursului declarat de recurent se desprinde împrejurarea că necesitatea de a 
declanşa calea de atac rezidă în aceea că înainte de demararea litigiului în faŃa primei instanŃe s-au 
depus situaŃiile financiare aferente anilor 2003-2004 însă dintr-o eroare neimputabilă pârâtei nu s-au 
înregistrat şi la reclamant motiv pentru care se impune a se restabili adevărul şi a înlătura o situaŃie 
prejudiciabilă faŃă de pârâtă. 

Nu în ultimul rând, Curtea constată  Oficiul  Registrului ComerŃului are obligaŃia de a 
veghea ca toate situaŃiile, actele şi faptele a căror înregistrare este obligatorie să aibă corespondent 
în realitate. Şi este aşa, deoarece conform dispoziŃiilor art. art. 261 alin. 1 din Legea nr. 26/1990 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, Oficiul NaŃional al Registrului ComerŃului are 
legitimare procesuala activă şi poate interveni în orice proces privind înregistrări în registrul 
comerŃului, interesul fiind prezumat şi constând în respectarea cerinŃelor generale ale activităŃii 
comerciale. 

Pe cale de consecinŃă, recursul declarat în cauză nu este  nici inadmisibil aşa cum eronat a 
invocat recurenta pârâtă şi nici lipsi de interes aşa cum s-a arătat în precedent. 

Din această perspectivă, Curtea reŃine că recursul se vădeşte a fi fondat, motiv pentru care, 
în baza dispoziŃiilor mai sus arătate, corelate cu disp. art. 312 alin. 1 C.pr.civ., urmează să admită şi 
recursul declarat de către reclamantul Oficiul Registrului ComerŃului de pe lângă Tribunalul Sălaj, 
deopotrivă cu recursul declarat de către pârâtă, cu consecinŃele şi efectele mai sus arătate şi care se 
vor regăsi şi în dispozitivul prezentei decizii. (Judecător Liviu Ungur) 

 
 

OperaŃiunea contabilă de stornare. ConsecinŃe 

Stornarea nu reprezintă o reflectare fiscală care să vizeze lucrări sau transformări de 
bunuri, ci o îndreptare a unor înregistrări eronate ori restabilire a unei situaŃii reale economico-
financiare, înregistrare care se efectuează la ambele societăŃi. 

Decizia nr. 329 din 15 februarie 2007 

Prin sentinŃa civilă nr.1691 din 20 octombrie 2006, pronunŃată de Tribunalul Cluj, în dosar 
nr.5801/117/2006, s-a respins acŃiunea formulată de reclamanta SC H. SRL Turda, împotriva 
pârâtei DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a JudeŃului Cluj, având ca obiect anularea parŃială a 
Deciziei nr.178/29.12.2005. 

Pentru a pronunŃa această sentinŃă, tribunalul a reŃinut următoarele: 
Prin decizia nr.178/29.12.2005 emisă de D.G.F.P.Cluj s-a admis contestaŃia formulată de 

reclamantă împotriva deciziei de impunere nr.888/23.08.2005 pentru suma totală de 141292 RON, 
respingându-se ca neîntemeiate obligaŃiile fiscale accesorii în sumă de 1584 RON, aferente 
impozitului pe profit suplimentar din care dobânzi 1218 RON şi penalităŃi de întârziere 366 RON, 
dispunându-se emiterea unei noi decizii de impunere care să cuprindă la capitolul impozitul pe 
veniturile microîntreprinderii datorat pe anul 2002 şi suma de 5724 RON împreună cu accesoriile 
aferente calculate potrivit actelor normative aplicabile în materie. 

Concomitent s-a dispus respingerea ca neîntemeiată  şi nesusŃinută a contestaŃiei formulată 
de reclamanta pentru suma de 65.795 RON dar  şi neargumentată pentru suma de 20.489 RON. 

Organele de inspecŃie fiscală în mod corect  şi legal au reŃinut că factura 
9945901/15.04.02003 emisă cu valori cu semnul minus, respectiv valoare fără TVA, 332000000 lei  
şi TVA 630800000 lei de către SC H. SRL în calitate de vânzător către SC D.G. SRL în calitate de 



cumpărător, nu îndeplineşte condiŃiile de document justificativ pentru înregistrarea în contabilitate, 
deoarece: 

Art.6 alin.1 din Legea nr. 82/1991 republicată stipulează că: "orice operaŃiune economico-
financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei printr-un document care stă la baza 
înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ". 

Ordinul M.F.P. 425/1998 la lit.B pct.1  şi 2, ordin emis pentru aprobarea normelor 
metodologice de întocmire  şi utilizare a formularelor comune privind activitatea financiară  şi 
contabilă, dar  şi în temeiul prevederilor art.4 din legea contabilităŃii  şi a art.2 din HG 831/1997 
coroborat cu art.29 lit.b din Legea nr. 345/2002 privind TVA stipulează ca: "documentele 
justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale, prevăzute în structura 
formularelor aprobate: denumirea documentului, denumirea  şi sediul unităŃii patrimoniale, care 
întocmeşte documentul, nr. documentului  şi data întocmirii acestuia; menŃionarea părŃilor care 
participă la efectuarea operaŃiei economice  şi financiare; conŃinutul operaŃiei economice  şi 
financiare iar atunci când este necesar  şi temeiul legal al efectuării ei; datele cantitative  şi valorice 
aferente operaŃiei economice  şi financiare efectuate; numele  şi prenumele, semnăturile personale 
care răspund de efectuarea operaŃiei economice  şi financiare, patrimoniale, ale persoanelor cu 
atribuŃii de control financiar preventiv  şi ale persoanelor în drept să aprobe operaŃiile respective; 
alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaŃiunilor în documente justificative. 
Înscrisurile care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document 
justificativ numai în cazurile în care furnizează toate informaŃiile prevăzute în normele legale în 
vigoare". 

Legea nr. 345/2002 privind TVA, stipulează în mod expres condiŃiile care trebuie îndeplinite 
pentru a se justifica rambursarea de TVA , respectiv: "să consemneze livrările de bunuri  şi /sau 
prestările de servicii în facturi fiscale sau în alte documente legal aprobate  şi să completeze în mod 
obligatoriu ca date; denumirea, adresa  şi codul fiscal al furnizorului/prestatorului  şi după caz, ale 
beneficiarului, data emiterii, denumirea bunurilor livrate  şi/sau a serviciilor prestate, cantităŃile, 
după caz, preŃul unitar, valoarea bunurilor/serviciilor fără TVA, suma taxei pe valoarea adăugată. 
Pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii cu T.V.A. mai mare de 50 milioane lei inclusiv, se 
anexează  şi copia de pe documentul legal care atestă calitatea de plătitor de TV A. 

Analizând factura fiscală 9945901/15.04.2003 în contextul prevederilor legale menŃionate, 
în mod corect s-a reŃinut că nu are completată corespunzător rubrica privind denumirea produselor 
sau serviciilor, în sensul că a fost menŃionat doar "storno factura nr.9140478 (12 utilaje tipografice 
conform anexei)" fără a înscrie însă denumirea acestor utilaje  şi ca o consecinŃă rubricile prevăzute 
în structura acestei facturi referitoare la U.M., cantitatea, preŃ unitar fără TVA, valoarea, valoarea 
TVA nu au fost completate cu datele aferente pentru fiecare tip de utilaj  şi nici rubrica privind 
mijlocul de transport. 

Având în vedere că rubricile ce constituie elementele principale în structura facturii fiscale 
cu nr. menŃionat, prevăzute de dispoziŃiile legale expuse nu au fost completate cu toate că 
reclamanta avea obligaŃia legală de a Ie completa aşa cum stipulează în mod expres Legea nr. 
345/2002 privind TVA, în mod corect s-a apreciat că această factură nu cuprinde toate informaŃiile 
prevăzute de normele legale  şi ca o consecinŃă, nu dobândeşte calitatea de document justificativ 
pentru a putea fi înregistrat în contabilitate, iar TVA în suma de 6308000 lei aferent facturii fiscale 
nr.9945901/15.04.2003 nu se justifică a fi compensat. 

S-a reŃinut că reclamanta a prezentat documentul "anexa la factura fiscala" , dar aceasta este 
irelevantă raportat la obiectul juridic dedus judecăŃii, întrucât pe anexa nu se precizează nr. facturii 
fiscale la care se referă iar datele valorice aferente utilajelor înscrise sunt pozitive, pe când în 
factura fiscală cu nr. menŃionat valorile sunt înscrise cu semnul minus. 

 Organele de inspecŃie fiscală  şi din acest punct de vedere în mod corect au stabilit că factura 
cu nr. menŃionat nu îndeplineşte condiŃia de document justificativ pentru înregistrarea în 
contabilitate stabilind în mod corect TVA suplimentar de plată în sumă de 63080 RON. 



 Deoarece motivele invocate de reclamanta în apărare nu au suport faptic  şi juridic, iar prin 
decizia nr.178 din 29.12.2005 au fost interpretate în mod corect şi legal prevederile Legii 
nr.821/1991, a Ordinului MFP 425/1998, a Legii nr.345/2002, precum  şi a HG 831/1997, tribunalul 
a respins primul petit din acŃiunea introductivă ca neîntemeiat. 

Prin decizia nr.178/2005 au fost reŃinute în sarcina reclamantei  şi obligaŃii fiscale accesorii 
cu titlu de dobânzi  şi penalităŃi aferente debitelor calculate de organul de control prin raportul de 
inspecŃie fiscală nr.47500/ 05.08.2005 o sumă de 223.204 RON, reprezentând: dobânzi aferente 
TVA în sumă de 2126 RON; 589 RON penalităŃi aferente TVA; 15264 RON dobânzi aferente 
impozit pe venit microîntreprinderi; 4337 RON penalităŃi întârziere aferente impozit pe venit 
microîntreprinderi; 623 RON dobânzi aferente impozit pe profit; 178 RON penalităŃi de întârziere 
aferent impozit pe profit; 68 RON dobânzi aferente impozit pe venit din dividende; 19 RON 
penalităŃi întârziere aferent impozit pe profit din dividende. 

Deoarece aceste obligaŃii au fost generate de respingerea cererii de rambursare TVA  şi prin 
prezenta dispunându-se respingerea primului petit al acŃiunii ca nefondat, tribunalul a apreciat că 
acest petit este accesoriu primului, motiv pentru care l-a respins conform principiului de drept 
„accesorium sequitur principale”. 

Împotriva sentinŃei civile nr.1691/2006 a declarat recurs reclamanta SC H. SRL Turda, 
admiterea recursului şi modificarea sentinŃei în sensul admiterii acŃiunii introductive de instanŃă. 

În motivele de recurs arată că, prin sentinŃa recurată a fost respinsă acŃiunea în contencios 
fiscal promovată de către reclamanta împotriva Deciziei nr. 178/29.12.2005  şi a Deciziei de 
impunere nr. 888/23.08.2005 emise în baza constatărilor cuprinse în Raportul de inspecŃie fiscală 
nr. 47500/05.08.2005, toate emise de către pârâta DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Cluj.  

SusŃine că sentinŃa recurată este nelegală şi netemeinică pentru că, prima instanŃă a reŃinut că 
factura fiscala nr. 9945901/15.04.2003 emisă de către reclamanta cu valori cu semnul minus către 
SC D.G. SRL nu îndeplineşte condiŃiile prevăzute de lege pentru a fi considerat document 
justificativ pentru înregistrarea în contabilitate. 

Emiterea facturii de stornare a fost impusă de împrejurarea că între reclamantă şi partenerul 
comercial a operat rezoluŃiunea de drept a unui contract de vânzare-cumpărare cu consecinŃa 
revenirii în patrimoniul reclamantei a utilajelor ce au făcut obiectul respectivului contract. Din 
punct de vedere contabil, reintrarea utilajelor vândute în patrimoniul reclamantei a fost în mod 
corect evidenŃiată prin emiterea facturii de stornare. Aceasta era singura soluŃie acceptabilă, 
emiterea unei facturi de către SC D.G. SRL către SC H. SRL neputând fi luată în considerare din 
moment ce prima societate a pierdut de drept proprietatea utilajelor prin neplata preŃului iar prin 
emiterea unei facturi se consemnează din punct de vedere contabil transmiterea dreptului de 
proprietate. SC D.G. SRL, nemaifiind proprietarul utilajelor, nu mai avea nici un drept asupra lor  
şi, evident, nu i Ie putea factura. Nici unul dintre aceste aspecte nu au fost contestate de către 
organele fiscale. 

 Conform dispoziŃiilor art. 18, al. 4, lit. a din Legea nr. 345/2002 (republicata), baza de 
impozitare a TVA se reduce în cazul refuzurilor totale sau parŃiale privind cantitatea, preŃurile sau 
alte elemente cuprinse în facturi ori în alte documente legal aprobate iar această reducere a bazei de 
impozitare se realizează, conform dispoziŃiilor art. 31, al. 2 din acelaşi act normativ, prin emiterea 
de către furnizorii de bunuri a unor noi documente cu valorile înscrise cu semnul minus, care vor fi 
transmise  şi beneficiarului, documente ce vor fi înregistrate în jurnalul de vânzări, respectiv de 
cumpărări  şi vor fi preluate în deconturile întocmite de furnizor  şi, respectiv, de beneficiar pentru 
luna în care s-a efectuat reducerea. Asupra legalităŃii acestei operaŃiuni s-a pronunŃat chiar pârâta, 
atât prin adresa Serviciului metodologie  şi asistenŃă contribuabili prin adresa nr. 1911/27.07.2004 
cât şi prin Decizia nr. 211/18.08.2004 prin care a admis contestaŃia formulată de reclamanta 
împotriva procesului verbal nr. 07.04.2004 emis de DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Vâlcea. 

După cum a invocat  şi pe calea cererii introductive, pârâta a reŃinut prin Decizia nr. 
211/18.08.2004 (pag. 8, al. ultim) că reclamanta a "procedat legal şi corect la emiterea facturii nr. 



9945901/15.04.2003 cu valori înscrise cu semnul minus, respectiv valoare fără TVA 3.320.000.000 
lei şi TVA în sumă de 630.800.000 lei, şi înregistrarea acesteia în jurnalul de vânzări pentru luna în 
care s-a efectuat stornarea"  şi a concluzionat că „suma de 630.800.000 lei se justifică a fi 
rambursată". Pârâta a decis desfiinŃarea capitolului privitor la TVA din procesul verbal nr. 
07.04.2004 emis de DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Vâlcea cu consecinŃa refacerii 
controlului  şi calculării debitelor de plata  şi de rambursat "potrivit celor menŃionate în cuprinsul 
prezentei decizii. 

Conform dispoziŃiilor art. 186, al. 3 Cod procedura fiscala, actul administrativ fiscal încheiat 
ca urmare a desfiinŃării unui alt astfel de act în procedura contestaŃiei  "va avea în vedere strict 
considerentele deciziei de soluŃionare". Aceasta dispoziŃie legală constituie o aplicare în domeniul 
procesual fiscal a prevederilor art. 315, alin. 1 Cod procedură civilă privitoare la obligativitatea 
pentru instanŃa de rejudecare a hotărârii instanŃei de casare. Atât doctrina cât  şi practica s-au 
pronunŃat constant în sensul  că neconformarea faŃă de dezlegarea dată problemei de drept de către 
instanŃa de recurs atrage casarea hotărârii pronunŃate în aceste condiŃii pentru încălcarea esenŃială a 
legii. Precizează că legea procesual fiscală nu reglementează sancŃiunea aplicabilă în situaŃia în care 
organul fiscal investit printr-o decizie de desfiinŃare nu se conformează acestei decizii, condiŃii în 
care, raportat la dispoziŃiile art. 2, alin. 3 Cod procedura fiscala,  sancŃiunea este cea prevăzută de 
legea procesual civilă adică, după cum s-a arătat, anularea actului administrativ-fiscal pentru 
încălcarea esenŃială a legii. 

Învederează instanŃei de recurs faptul că Decizia de impunere nr. 888/23.08.2005 emisă în 
baza constatărilor cuprinse în Raportul de inspecŃie fiscală nr. 47500/05.08.2005 prin care a fost 
respinsă cererea de rambursare/compensare pentru TVA în suma de 63.080 RON este un act 
administrativ fiscal emis urmare a desfiinŃării prin Decizia nr. 211/18.08.2004 a capitolului privitor 
la TVA din procesul verbal nr. 07.04.2004 emis de DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Vâlcea 
dar nu respectă considerentele acestei decizii de desfiinŃare în care se reŃine expressis verbis că 
"suma de 630.800.000 lei se justifică a fi rambursată. 

Arată că factura fiscala emisă de reclamanta în baza dispoziŃiilor legale respectă întru-totul  
şi cerinŃele art. 29, pct. 8, lit. a din Legea nr. 345/2002 (republicata), cuprinzând toate datele impuse 
de acest text legal. Or, din moment ce factura emisă iniŃial a fost considerata document justificativ 
pentru colectarea TVA, nu este logic că factura de stornare, completată identic cu cea iniŃială dar cu 
valorile cu semnul minus, să nu fie recunoscută ca  şi document justificativ pentru deducerea acestui 
impozit.  

Consideră că, raŃionamentul organelor fiscale, însuşit şi de către prima instanŃă conduce la o 
situaŃie absurdă reclamanta a colectat TVA aferenta facturii stornate dar datorită desfiinŃării 
retroactive şi de drept a contractului de vânzare cumpărare în baza unui pact comisoriu de gradul 
IV. faptul generator al TVA nu s-a produs, acest impozit nefiind deci exigibil, producându-se astfel 
o îmbogăŃire fără just temei a bugetului de stat. 

Totodată, faptul că această factură de stornare este înregistrată în contabilitatea SC D.G. 
SRL ca document justificativ pentru colectarea TVA, rezultă că acest impozit este datorat de două 
ori bugetului de stat: o dată de către reclamanta, care, conform raŃionamentului organelor fiscale şi a 
primei instanŃe nu poate deduce T.V.A. aferentă facturii de stornare şi o dată de SC D.G. SRL 
pentru care aceasta factura constituie document justificativ pentru colectarea T.V.A. 

Precizează că dispoziŃiile OMFP nr. 425/1998 nu sunt aplicabile în cauză întrucât prin acest 
ordin au fost aprobate Normele metodologice de întocmire  şi utilizare a formularelor tipizate, 
comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara  şi contabila, precum  
şi modelele acestora în timp ce o factura fiscala, cum este cea în discuŃie, este un formular tipizat, 
cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare, conform Anexei 1A a HG nr. 831/1997. 

Nici Legea nr. 345/2002 (republicata)  şi nici HG nr. 598/2002 nu cuprind dispoziŃii speciale 
privitoare la conŃinutul obligatoriu al facturii de stornare, condiŃii în care, raportat la prevederile art. 



31, al. 2 din Legea nr. 345/2002 (republicata), aceasta trebuie să conŃină toate elementele facturii 
stornate, dar valorile cu semnul minus, ceea ce s-a  şi întâmplat. 

Referitor la creanŃele fiscale accesorii stabilite  şi individualizate în sarcina reclamantei prin 
actele administrativ-fiscale atacate, precizează că acestea puteau fi calculate doar până la data 
depunerii la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Vâlcea a decontului de TVA nr. 
14.039/04.03.2004. Conform dispoziŃiilor art. 149, al. 5 Cod fiscal decontul de TVA, bifat în căsuŃa 
corespunzătoare, constituie cerere de rambursare/compensare a soldului sumei negative a TVA din 
perioada fiscală de raportare iar conform art. 118, al. 1, lit. a Cod procedura fiscala, în cazul 
creanŃelor fiscale stinse prin compensare la cerere, dobânzile  şi penalităŃile de întârziere se 
datorează până la data depunerii la organul competent a cererii de compensare. 

Prin cererea introductivă a contestat creanŃe fiscale accesorii în cuantum de 23.204 RON 
stabilite  şi individualizate în sarcina reclamantei prin decizia de impunere atacată, creanŃe fiscale 
accesorii nu numai TVA (astfel cum a reŃinut în mod vădit eronat prima instanŃa) ci şi impozitului 
pe veniturile microîntreprinderilor, impozitului pe profit sau impozitului pe veniturile din 
dividende. Aceste accesorii au fost calculate de către organele de inspecŃie fiscală  şi pentru 
perioada ulterioara datei depunerii la DirecŃia Generala a FinanŃelor Publice Vâlcea a decontului de 
TVA nr. 14.039/04.03.2004 cu toate că dispoziŃiile art. 118, al. 1, lit. a Cod procedura fiscală nu 
permit acest lucru. 

Prin întâmpinarea depusă la dosar, fila 12,13, pârâta DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice 
Cluj solicită respingerea recursului şi menŃinerea sentinŃei recurate ca fiind legală şi temeinică, 
arătând în apărare faptul că, în motivarea recursului său, reclamanta prezintă o serie de susŃineri 
care nu au ca scop decât să inducă în eroare instanŃa, arătând în mod trunchiat situaŃia prin omiterea 
motivului pentru care nu s-a aprobat rambursarea de TVA, respectiv necompletarea în mod   
corespunzător a rubricilor ce constituie elementele principale ale facturii fiscale în cauză. 

Astfel, în primul rând, recurenta susŃine că emiterea facturii de stornare a fost impusă de 
împrejurarea că între ea şi partenerul ei comercial a operat nesoluŃionarea de drept a unui contract 
de vânzare-cumpărare", omiŃând, în mod deliberat, să facă referire la aspectul că dacă factura de 
stornare îndeplineşte condiŃia de document justificativ pentru înregistrarea în contabilitate, în 
condiŃiile în care rubricile ce conŃin elementele principale în structura facturii fiscale nu au fost 
completate. Ori, analizând factura fiscală nr. 9945901/2003, se poate constata că aceasta nu are 
completată rubrica privind denumirea produselor sau serviciilor şi nici celelalte rubrici care cuprind 
cantitatea, preŃul unitar fără TVA şi valoarea TVA. Prin urmare, în mod legal şi temeinic instanŃa de 
fond a reŃinut că factura în cauză nu furnizează toate informaŃiile prevăzute de normele legale, 
motiv pentru care nu dobândeşte calitatea de document justificativ pentru a putea fi înregistrată în 
contabilitate şi, pe cale de consecinŃă, TVA în suma de 630.800.000 ROL aferent facturii fiscale nr. 
9945901/2003 nu se justifică a fi rambursat sau compensat 

Se mai arată că recurenta susŃine în mod tendenŃios că instanŃa de fond nu s-a pronunŃat 
asupra unei apărări, respectiv dispoziŃiile deciziei nr. 211/18.08.2004. Prin această decizie se 
stabileşte că urmează să fie întocmit un nou act de control şi că vor fi reverificate datele existente în 
documentele fiscale ale contestatorului, printre care şi factura fiscală nr. 9945901/2003. De altfel, în 
cuprinsul deciziei, pag.8, ultimul alineat, organul de soluŃionare a contestaŃiei, referindu-se la 
modalitatea în care s-a evidenŃiat în contabilitate operaŃiunea de stornare, reŃine că "suma de 
630.800.000 lei se justifică (şi nu "se justifică a fi rambursată" fără a fi analizate condiŃiile de 
legalitate privind întocmirea facturii, respectiv cele prevăzute de Legea nr.82/1991, art.6, alin.1, 
O.M.F.P. nr. 425/1998 lit.B pct.2 şi H.G. nr. 831/1997, art.2. Prin urmare, şi Ńinând cont de 
dispoziŃiile deciziei nr. 211/2004, instanŃa de fond, în mod legal şi temeinic a reŃinut că factura nr. 
9945901/2003 nu îndeplineşte condiŃiile de document justificativ pentru înregistrarea în 
contabilitate". 

In ceea ce priveşte susŃinerea potrivit căreia factura fiscală emisă de reclamanta în baza 
dispoziŃiilor legale anterior menŃionate respectă întrutotul şi cerinŃele art.29 pct.B lit.a (din Legea 



nr.345/2002) cuprinzând toate datele impuse de acest text legal",  deşi art.29 pct.B lit.a din Legea 
nr.345/2002, dispune că este obligatoriu să fie consemnate în conŃinutul facturii fiscale următoarele 
date: "denumirea, adresa şi codul fiscal al furnizorului/ prestatorului şi, după caz, ale beneficiarului, 
data emiterii, denumirea bunurilor livrate şi/sau a serviciilor prestate, cantităŃile, după caz, preŃul 
unitar, valoarea bunurilor/serviciilor fără T.V.A., suma taxei pe valoare adăugată", recurenta nu a 
Ńinut cont de aceste dispoziŃii legale, motiv pentru care nu s-a aprobat rambursarea de T.V.A. 

Totodată, intimata învederează că susŃinerea recurentei referitoare la faptul că dispoziŃiile 
OMFP nr. 425/1998 nu sunt aplicabile în cauză este incorecta, atâta timp cât instanŃa de fond a 
reŃinut, că acest ordin emis pentru aprobarea normelor metodologice de întocmire şi utilizare a 
formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă, dar şi în temeiul prevederilor art.4 
din Legea contabilităŃii şi a art.2 din H.G. nr. 831/1997 coroborat cu art.29 lit.b din Legea nr. 
345/2002 privind TVA stipulează că "documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele 
elemente principale, prevăzute în structura formularelor aprobate: denumirea documentului, 
denumirea şi sediul unităŃii patrimoniale care întocmeşte documentul, numărul documentului şi data 
întocmirii acestuia; menŃionarea părŃilor care participă la efectuarea operaŃiei economice şi 
financiare; conŃinutul operaŃiei economice şi financiare iar atunci când este necesar şi temeiul legal 
al efectuării ei, datele cantitative şi valorice aferente operaŃiei economice şi financiare efectuate, 
numele şi prenumele, semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaŃiei economice şi 
financiare, patrimoniale ale persoanelor cu atribuŃii de control financiar preventiv şi ale persoanelor 
în drept să aprobe operaŃiile respective; alte elemente menite să asigure consemnarea completă a 
operaŃiunilor în documente justificative. Înscrisurile care stau la baza înregistrărilor în contabilitate 
pot dobândi calitatea de document justificativ numai în cazurile în care furnizează toate informaŃiile 
prevăzute în normele legale în vigoare". 

Analizând recursul prin prisma motivelor invocate, curtea de apel constată că este fondat 
pentru următoarele considerente: 

Litigiul  a fost generat de refuzul organelor fiscale de a rambursa societăŃii reclamante o taxă 
pe valoare adăugată în sumă de 63.080 lei (RON), aferentă facturii nr. 9945901/15 aprilie 2003, 
refuz motivat de împrejurarea că  respectiva factură de stornare, emisă cu valori înscrise cu semnul 
minus nu îndeplineşte condiŃiile de document justificativ pentru înregistrarea în contabilitate, în 
condiŃiile în care rubricile ce conŃin elemente principale în structura facturii fiscale nu sunt 
complete. 

Astfel, s-a reŃinut în justificarea refuzului organului fiscal, faptul că factura nu conŃine 
denumirea produselor livrate, cantităŃile, preŃul unitar, valoarea bunurilor fără TVA, suma TVA, 
precum şi mijlocul de transport, încălcându-se astfel dispoziŃiile art. 6 alin.1 din Legea nr. 82/1991, 
lit. B pct.2 din OMF 425/1998 şi art. 2 din HG nr. 831/1997. 

Factura în cauză conŃine la rubrica privind denumirea produselor sau serviciilor doar 
menŃiunea „storno factura nr. 9140478 (12 utilaje tipografice conform anexă)”, fără înscrierea 
denumirii celor 12 utilaje, iar anexa nu precizează numărul facturii fiscale la care se referă şi acest 
lucru -  împreună cu faptul că datele valorice aferente utilajelor înscrise sunt pozitive, pe când în 
factura în discuŃie sunt negative -  a stat la baza refuzului de rambursare a TVA, apreciindu-se că 
factura nu a fost întocmită legal. 

În fapt, reclamanta SC H. SRL TURDA i-a livrat societăŃii comerciale D.G. SRL cu factura 
nr. 9140478/30 noiembrie 2002 , 12 utilaje tehnologice în valoare de 332.000 lei (RON) fără TVA 
şi TVA de 63.080 lei (RON), utilaje detailate în factură . 

În consecinŃă, operaŃiunea a fost evidenŃiată în contabilităŃile celor două societăŃi 
comerciale. 

Ca urmare a neîndeplinirii de către cumpărătoare a obligaŃiei de plată a preŃului a devenit 
incident  pactul comisoriu de gradul IV inserat la pct. 3 din contractul de vânzare-cumpărare, 
respectiv contractul de vânzare-cumpărare s-a rezoluŃionat de  plin drept, fără nici o notificare din 



partea vânzătoarei şi fără intervenŃia justiŃiei, situaŃie în care s-a pus problema din punct de vedere 
fiscal al acestor operaŃiuni civile. 

Astfel, SC D.G. SRL nu mai avea posibilitatea juridică de a refactura aceste utilaje după 
intervenirea rezoluŃiunii de plin drept a contractului şi care  a avut ca efect repunerea părŃilor în 
situaŃia anterioară contractării, respectiv reintrarea utilajelor în proprietatea SC H. SRL. 

SoluŃia fiscală utilizată în această situaŃie, ca şi de altfel pentru îndepărtarea înregistrărilor 
eronate, cunoscută în practica contabilă ca remediu fiscal o reprezintă stornarea. 

Stornarea nu reprezintă o reflectare fiscală care să vizeze livrări sau transferuri de bunuri, ci, 
o îndreptare a unor înregistrări eronate ori restabilire a unei situaŃii reale economico- financiare, 
înregistrare care se efectuează la ambele societăŃi. 

Sub acest aspect se va reŃine că SC H. SRL nu putea avea în speŃă atât calitatea de vânzător, 
cât şi pe cea de cumpărător a bunurilor de la SC D.G. SRL pentru că, în fapt, aceasta din urmă nu a 
realizat o revânzare a utilajelor către vânzătoarea iniŃială pentru ca să poată fi obligată să emită 
factură fiscală, ci, operaŃiunea fiscală impusă într-o asemenea situaŃie de desfiinŃare retroactivă a 
unei convenŃii, în scopul remedierii şi restabilirii situaŃiei reale economico-financiare, o constituie  
emiterea  facturii de stornare. 

Această factură storno nu putea fi operată decât împreună cu factura care a fost stornată şi cu 
care se coroborează, şi care nu a fost contestată,  tocmai pentru considerentele reŃinute în aliniatul 
precedent. 

Prin urmare, reclamanta s-a încărcat în contabilitate cu o taxă pe valoarea adăugată colectată 
de 63.080 lei (RON) în baza unei operaŃiuni comerciale care nu a existat în realitate, iar remediul 
fiscal al recuperării acestei sume îl constituie stornarea, ( operaŃiune prevăzută de OG nr. 3/2002 cu 
privire la TVA),  suma reprezentând pentru reclamantă o plată nedatorată la bugetul de stat. 

Aceste considerente urmează a fi reŃinute în adoptarea soluŃiei potrivit căreia refuzul 
organului fiscal de a considera că factura în litigiu corespunde exigenŃelor legale (art. 6 din Legea 
nr. 82/1991, Legea nr. 345/2002 şi HG nr. 831/1997) cu privire la conŃinutul, formularistica 
imprimatelor, chiar dacă acest lucru e reflectat în toate evidenŃele contabile, este nelegal. 

În consecinŃă, în temeiul art.20 alin.3 din Legea nr.544/2004 se va admite recursul declarat 
de reclamantă împotriva sentinŃei civile nr.1691/20.10.2006 a Tribunalului Cluj care va fi casată şi, 
în urma rejudecării cauzei se va admite acŃiunea formulată de reclamanta SC H. SRL Turda cu 
consecinŃa anulării parŃiale a deciziei nr.178/29.12.2005 emisă de pârâta D.G.F.P. Cluj , a raportului 
de inspecŃie fiscală nr.475005.08.2005 şi a deciziei e impunere nr.888723.08.2005, în privinŃa 
sumei de 88.083 RON, urmând că societatea reclamantă să fie exonerată de plata acestei sume . 

În temeiul art.274 C.pr.civ., pârâta-intimată D.G.F.P. jud.Cluj va fi obligată la plata sumei 
de 5950,3 lei (RON) cheltuieli de judecată ocazionate reclamantei cu plata taxelor de timbru în 
primă instanŃă şi în recurs, precum şi cu plata onorariului avocaŃial. (Judecător Lucia Brehar) 

 
 
 
 

Înregistrarea fiscală eronată. ConsecinŃa cu privire la aplicarea art. 28 alin 1 din OUG 
nr.45/2003 

Îndeplinirea obligaŃiei de înregistrare fiscală prevăzută de art. 69 din Codul de procedură 
fiscală realizată din eroare de alt organ fiscal decât cel competent teritorial nu poate constitui 
temei pentru obligarea contribuabilului la plata sumei actualizată cu rata inflaŃiei şi nici pentru 
refuzul consiliului local corespunzător de a vira cota din impozitul pe venit reglementată de art. 28 
alin 1 din OUG nr.45/2003 încasată neîntemeiat. 



SentinŃa civilă nr. 422 din 19 septembrie 2008 (irevocabilă prin nerecurare) 

„Prin cererea înregistrată la 16 mai 2007, reclamantul Oraşul Baia-Sprie reprezentat prin 
Primar a chemat în judecată pârâŃii D.G.F.P. Maramureş pentru AdministraŃia FinanŃelor Publice 
Baia-Mare şi pentru AdministraŃia FinanŃelor Publice a oraşului Baia-Sprie, Municipiul Baia-Mare 
reprezentat prin Primar şi Compania NaŃională a Metalelor PreŃioase şi Neferoase REMIN S.A. 
pentru U.P. FlotaŃia Centrală. A solicitat obligarea pârâtului Municipiului Baia-Mare să plătească 
reclamantului, respectiv bugetului local a oraşului Baia-Sprie suma de 571.426,45 lei reprezentând 
cota de 36% din impozitul pe venitul din salarii aferent perioadei 1 ian.2004-31 ian.2005, respectiv 
cota de 47% din acelaşi impozit pentru perioada 1 febr.2005-31 dec.2006. 

A solicitat obligarea DGFP Maramureş la plata sumei de 322,60 lei reprezentând indicele de 
inflaŃie aferent perioadei 2004-2006 şi obligarea aceleiaşi pârâtei să procedeze la înregistrarea 
fiscală, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în materie, a plătitorului de impozite şi taxe 
C.N.M.P.N REMIN S.A. BAIA-MARE pentru U.P. FLOTAłIA CENTRALĂ , str.Forestierului 
nr.211 Baia-Sprie pentru perioada 2004-2006 şi 2007. 

S-au solicitat şi cheltuieli de judecată. 
În motivarea cererii a arătat că din impozitul pe venitul din salarii realizat de pârâta 

C.N.M.P.N REMIN S.A. BAIA-MARE pentru U.P. FLOTAłIA CENTRALĂ Baia-Sprie, cota de 
36% respectiv 47 % se cuvine bugetului oraşului Baia-Sprie şi nu bugetului municipiului Baia-
Mare, căruia din eroare i-au fost virate aceste sume. 

S-a mai motivat că dintr-o eroare de înregistrare fiscală suma de 571.426,45 lei 
corespunzătoare cotelor menŃionate anterior au fost virate municipiului Baia-Mare, că această 
eroare a fost depistată în cursul anului 2007 şi că până la formularea cererii nu s-au luat măsurile 
necesare pentru a se intra în legalitate. 

În drept au fost invocate dispoziŃiile OUG 45/2003, ale Legii nr.273/2006 şi ale Legii 
nr.554/2004. 

La data de 4 iunie 2007 reclamantul a înregistrat precizare de acŃiune prin care a chemat în 
judecată şi Consiliul local al Municipiului Baia-Mare pentru ca acesta împreună cu pârâtul 
Municipiul Baia-Mare să fie obligaŃi la plata sumei de 504.486,77 lei cu titlu de cotă parte din 
impozitul din venitul din salarii. 

S-a mai solicitat ca DGFP Maramureş şi pârâta C.N.M.P.N REMIN S.A.    BAIA-MARE 
pentru U.P. FLOTAłIA CENTRALĂ să fie obligaŃi la plata sumei de 66.939,68 lei reprezentând 
indicele de inflaŃie aferent perioadei 2004-2006. 

Pârâta DGFP Maramureş, prin întâmpinare a solicitat respingerea acŃiunii invocând 
dispoziŃiile  art.69 din O.G. nr.92/2003 privind procedura de înregistrare fiscală. În cuprinsul 
motivării se arată că cererea de menŃiuni privind punctul de lucru din Baia-Sprie a fost înregistrată 
sub nr.16.001/7 mai 2007, iar pârâta nu are nici o obligaŃie de înregistrare fiscală a persoanelor 
juridice fără ca aceasta să-i fie solicitată. 

La data de 3 iulie 2007 pârâta DGFP Maramureş transmite prin fax documente legate de 
modalitatea de reŃinere şi virare a impozitului pe venitul din salarii şi a cotelor de 36%, respectiv 
47% precizând că în perioada 1 ian.2004-31 mai 2005 impozitul pe venitul din salarii a fost virat 
pentru UP FlotaŃia Centrală la Trezoreria Baia-Sprie, iar pentru 1 iunie 2005-31 dec.2006 acest 
impozit a fost virat la Trezoreria Baia-Mare. Cota defalcată din acest impozit în sumă de 287.542 lei 
a fost virată la Primăria Baia-Mare. 

Curtea analizând acŃiunea formulată, probele administrate şi apărările formulate reŃine 
următoarele : 

La data de 12 martie 2007 s-a încheiat Nota de constatare nr.453/12 martie 2007 prin care 
inspectori din cadrul Primăriei Baia-Sprie legitimaŃi în baza Legii nr.273/2006 au constatat că Uzina 
de Preparare FlotaŃia Centrală cu sediul în Baia-Sprie, str.Forestierului nr.211 figurează pentru anii 
2004, 2005 şi 2006 în evidenŃele D.G.F.P. Maramureş deşi aceasta are sediul în Baia-Sprie. Urmare 
a acestei erori de înregistrare fiscală, cota de 47% din impozitul pe venitul din salarii reprezentând 



suma de 1.186.443 lei nu s-a virat la bugetul AdministraŃiei Publice Locale Baia-Sprie ci la cel al 
municipiului Baia-Mare. 

În ceea ce priveşte structura organizatorică a S.C. REMIN S.A. Baia-Mare, Curtea reŃine că 
prin Hotărârea nr.5/31.03.2003, Adunarea Generală a AcŃionarilor Companiei NaŃionale a Metalelor 
PreŃioase şi Neferoase REMIN S.A. Baia-Mare s-a înfiinŃat Uzina de Preparare FlotaŃia Centrală cu 
sediul în str.Forestierului nr.211 Baia-Mare. 

Această hotărâre a fost concretizată în actul adiŃional încheiat sub nr.1023/15.04.2003 
menŃionat în Registrul ComerŃului cu actul nr. 8805/15.04.2003, în care la pct.30 figurează punct de 
lucru Baia-Sprie str. Forestierului nr.211. 

Deşi acest punct de lucru avea sediul în Baia-Sprie, certificatul de înregistrare fiscală a fost 
emis la 24.03.2003 pentru U.P. FlotaŃia Centrală cu sediul în Baia-Mare. 

Eroarea de înregistrare fiscală a fost corectată la 24 mai 2007, aşa cum rezultă din 
întâmpinarea depusă de Companiei NaŃionale a Metalelor PreŃioase şi Neferoase REMIN S.A. Baia-
Mare şi din întâmpinarea D.G.F.P. Maramureş. 

Cu toate acestea, înscrisurile depuse la dosar de către D.G.F.P. Maramureş şi provenind de 
la AdministraŃia FinanŃelor Publice – Trezoreria Baia-Mare rezultă că în perioada 1 ianuarie 2004-
31 mai 2005 pentru S.C. REMIN S.A. – punct de lucru U.P. FlotaŃia Centrală impozitul pe venitul 
din salarii s-a virat la Trezoreria Baia-Sprie. 

Pentru perioada 1 iunie 2005-31 decembrie 2006 impozitul pe venit a fost încasat de 
Trezoreria Baia-Mare, iar cota de 47% reprezentând 288.483 lei a fost virată la Primăria Baia-Mare. 

Prin acŃiunea introductivă a susŃinut că pentru perioada 1 ianuarie 2004 – 31 decembrie 2006 
cota parte din impozitul pe venit este de 571.426, 45 lei şi că toată această sumă s-a virat la 
Consiliul local Baia-Mare, iar ulterior nu a făcut dovada contrară înscrisurilor depuse de D.G.F.P. 
Maramureş. 

În raport de probele administrate, Curtea reŃine că s-a comis o eroare de înregistrare fiscală 
în ceea ce priveşte punctul de lucru din Baia-Sprie al S.C. REMIN S.A.  

Se mai reŃine că această eroare a fost identificată de inspectorii financiari numai în 12 martie 
2007, iar organul fiscal, potrivit competenŃelor acordate de O.G. nr.92/2003 nu poate efectua 
înregistrări sau rectificări din oficiu ci numai în condiŃiile art.69 alin.1 lit.a). 

Potrivit dispoziŃiilor art.28 alin.1 din O.U.G. nr.45/2003 „din impozitul pe venit, încasat la 
bugetul de stat la nivelul fiecărei unităŃi administrativ-teritoriale se alocă lunar, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la finele lunii în care s-a încasat acest impozit, o cotă de 36% a bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor şi municipiilor, pe teritoriul cărora îşi desfăşoară activitatea plătitorii de 
impozite...”. 

Prin O.U.G. nr.9/24 febr.2005 s-au modificat dispoziŃiile O.U.G. nr.45/2003, respectiv 
procentul de 36% la 47%. 

Acelaşi procent şi cu aceeaşi destinaŃie s-a păstrat şi în reglementarea cuprinsă în art.32 din 
Legea nr. 273/2006 care abrogă O.U.G. nr.45/2003. 

Prin urmare, în raport de dispoziŃiile legale menŃionate şi de probele administrate se constată 
că încasarea impozitului pe venit într-o anumită perioadă de către autoritatea fiscală din Baia-Mare 
cu consecinŃa virării cotei corespunzătoare în contul Consiliului Local Baia-Mare, deşi punctul de 
lucru al S.C. REMIN S.A. era în circumscripŃia AdministraŃiei Financiare Baia-Sprie, s-a făcut cu 
încălcarea dispoziŃiilor legale menŃionate, municipiul Baia-Sprie fiind lipsit de sumele care în mod 
legal i se cuvin. 

Având în vedere competenŃele şi obligaŃiile prevăzute de O.G. nr.92/2003, eroarea privind 
înregistrarea fiscală şi virarea cotei corespunzătoare din venit către Consiliul Local Baia-Mare nu 
este imputabilă acestor pârâŃi. 

Pe de altă parte, nici contribuabilului UP FlotaŃia Centrală Baia-Sprie nu i se poate imputa 
neîndeplinirea obligaŃiilor ce i-au revenit din raportul fiscal, impozitul pe venit fiind virat în cotele 
legale. 



În raport de toate considerentele reŃinute, în temeiul art.18 din Legea nr.554/2004, Curtea va 
admite în parte acŃiunea numai cu privire la suma reprezentând cota din impozitul pe venit, 
respectiv pentru suma de 288.483 lei corespunzător perioadei 1 iunie 2005 – 31 decembrie 2006. 

ReŃinând lipsa de culpă a pârâŃilor cu privire la virarea cotei părŃi din impozitul pe venit, 
Curtea va respinge capătul de cerere privind indicele de inflaŃie. 

În ceea ce priveşte realizarea înregistrării fiscale, Curtea apreciază că aceasta nu se poate 
realiza retroactiv, iar în prezent erorile de înregistrare au fost corectate, aşa cum s-a reŃinut în 
considerentele anterioare. 

Cu privire la cheltuielile de judecată, se reŃine că reclamantul este scutit de plata taxei 
judiciare de timbru şi nu a făcut dovada că a înregistrat alte cheltuieli.” (Judecător Eleonora GheŃa) 

 
 


