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DECIZIA ÎCCJ (COMPLET RIL) NR. 18/2015: ART. 3 ALIN. (1) 
LIT. P) ŞI ART. 19 ALIN. (1) DIN LEGEA NR. 263/2010 PRIVIND 

SISTEMUL UNITAR DE PENSII PUBLICE 
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ABSTRACT 
 
DECISIONS OF THE HIGH COURT OF CASSATION AND JUSTICE 
RIL 
As regards the activity of the High Court of Cassation and Justice, in November 2015, 

many referrals in the interests of the law were published in the Official Journal regarding 
the provisions of the Criminal Code, Code of criminal procedure, Labour Code and Law 
no. 263/2010 regarding the unitary public pension system. 

HP 
Several decisions ruled for clarifying certain legal issues were published in the 

Official Journal of Romania in relation to Law no. 303/2004 on the status of judges and 
prosecutors, Law no. 194/2011 on countering the operations with products susceptible of 
having psychoactive effects, the Government Decision no. 507/2014 for updating the value 
of rents related to retrocede estates and intended to certain public interest destinations. 
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Articol Sumar 

Decizia 
nr. 
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Complet 
RIL 
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263/2010 
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ult.) 

Art. 3 
alin. 
(1) lit. 
p) şi 
art. 19 
alin. 
(1) 

Perioada în care o persoană a fost 
ucenic cu plată şi a urmat 
cursurile unei şcoli profesionale: 
1. Anterior datei de 1 ianuarie 
1949, va fi considerată stagiu de 
cotizare dacă ucenicii au primit 
salariu ori au cotizat la fostele 
case de asigurări sociale; 
2. Intre 1 ianuarie 1949 şi 1 

Revista Universul Juridic  nr. 11, noiembrie 2015, p. 131-136 
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ianuarie 1954 va fi considerată 
vechime în muncă, indiferent 
dacă în privinţa ucenicilor a 
existat obligaţia virării 
contribuţiilor la fostele case de 
asigurări sociale, dar va 
reprezenta stagiu de cotizare 
numai în măsura în care s-a 
cotizat la fostele case de asigurări 
sociale; 
3. După 1 ianuarie 1954 şi până la 
1 aprilie 2001 va fi considerată 
stagiu de cotizare şi vechime în 
muncă perioada practicii în 
producţie

  
În M. Of. nr. 801 din 28 octombrie 2015, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet 

RIL) nr. 18/2015 referitoare la interpretarea şi aplicarea art. 3 alin. (1) lit. p) şi art. 
19 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M. Of. 
nr. 852 din 20 decembrie 2010; cu compl. şi modif. ult.) şi stabileşte că perioada în 
care o persoană a fost ucenic cu plată şi a urmat cursurile unei şcoli profesionale: 

1. anterior datei de 1 ianuarie 1949 va fi considerată stagiu de cotizare dacă 
ucenicii au primit salariu ori au cotizat la fostele case de asigurări sociale; 

2. între 1 ianuarie 1949 şi 1 ianuarie 1954 va fi considerată vechime în muncă, 
indiferent dacă în privinţa ucenicilor a existat obligaţia virării contribuţiilor la 
fostele case de asigurări sociale, dar va reprezenta stagiu de cotizare numai în 
măsura în care s-a cotizat la fostele case de asigurări sociale; 

3. după 1 ianuarie 1954 şi până la 1 aprilie 2001 va fi considerată stagiu de 
cotizare şi vechime în muncă perioada practicii în producţie. 

  
Plecând de la premisa că, în toate cazurile, a fost probată existenţa contractului 

de ucenicie, instanţele au decis: 
a) Într-o primă orientare jurisprudenţială s-a arătat că perioada în care o 

persoană a fost ucenic cu plată trebuie valorificată ca stagiu de cotizare, deoarece 
ucenicului i-au fost plătite atât salariul, cât şi cotizaţiile de asigurări sociale, cu 
referire la art. 89 din Regulamentul de aplicare a Decretului nr. 292/1959 privind 
drepturile la pensie în cadrul Asigurărilor Sociale de Stat şi a pensionarilor 
I.O.V.R., potrivit căruia „nu constituie vechime în muncă timpul servit ca ucenic 
practicant sau elev al unei şcoli profesionale, cu excepţia celor care au cotizat la 
fostele case de asigurări sociale sau dovedesc că au primit salariu”. De asemenea a 
fost avut în vedere şi art. 6 din Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 4.161/1953 
privind stabilirea contribuţiei pentru Asigurările Sociale de Stat, nepublicată, 



Din jurisprudenţa ÎCCJ 133 

conform căruia „contribuţia pentru asigurările sociale se plăteşte şi asupra sumelor 
plătite de întreprinderi elevilor din şcolile profesionale cât fac practică în 
producţie”, precum şi interpretarea per a contrario a dispoziţiilor art. 32 lit. b) din 
Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 252/1967 pentru aplicarea Legii nr. 27/1966 
privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară, prin care se 
prevedea că nu se consideră vechime în muncă timpul în care o persoană a servit 
ca ucenic, practicant sau elev al unei şcoli profesionale, cu excepţia celor prevăzuţi 
la art. 30 alin. (1) lit. h) din acelaşi act normativ şi a celor care fac dovada că au 
primit salariu ori au cotizat la fostele case de asigurări sociale până la 1 ianuarie 
1949. Instanţele au interpretat prevederile art. 89 din Regulamentul de aplicare a 
Decretului nr. 292/1959 în sensul că perioada de ucenicie constituie vechime în 
muncă fără a fi necesară dovada existenţei unui contract de muncă. Lipsa contrac-
tului de muncă nu conduce automat la concluzia că sumele primite de ucenici ar 
reprezenta bursă. 

b) Într-o a doua orientare jurisprudenţială au fost admise acţiunile pentru 
includerea perioadei de ucenicie în vechimea în muncă pentru durata în care 
foştii ucenici au beneficiat de toate drepturile prevăzute de Legea nr. 3/1950 
privind Codul muncii, cu referire la art. 106 alin. (2) şi (3) din lege, în care se 
prevede în legătură cu cotizaţiile de asigurări că acestea se vor fixa prin decizia 
Confederaţiei Generale a Muncii, în raport cu felul muncii şi cu pericolul ce îl 
prezintă condiţiile în care ea se prestează, precum şi că aceste sume sunt în sarcina 
celor care angajează şi nu pot fi reţinute din salariile angajaţilor. A fost avut în 
vedere şi art. 133 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 3/1950, în care se stabilea că 
vechimea în muncă se socoteşte neîntreruptă şi atunci când „angajatul urmează o 
şcoală în scopul pregătirii profesionale”. În interpretarea acestor dispoziţii legale, 
instanţele au statuat că durata pregătirii profesionale a angajaţilor în sistemul 
uceniciei în şcoli profesionale sau la locul de muncă constituie vechime în muncă. 

c) Într-o a treia orientare a jurisprudenţei, minoritară, s-a considerat că 
perioada de ucenicie este recunoscută la calculul vechimii în muncă indiferent 
de plata contribuţiilor la asigurările sociale, dacă ucenicii au primit indemnizaţii 
pentru munca prestată, cu referire la art. 8 lit. a) din Hotărârea Consiliului de 
Miniştri nr. 981/1967 cu privire la pregătirea unor muncitori calificaţi prin ucenicie 
la locul de muncă, potrivit căruia pe timpul pregătirii practice în producţie ucenicii 
primesc indemnizaţii lunare, al căror cuantum se va stabili diferenţiat, ţinând 
seama de aportul lor la realizarea producţiei. S-a reţinut şi art. 1 alin. (1) din 
Decretul nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat, cu 
modificările ulterioare, prin care se stabilea că „unităţile socialiste de stat, organi-
zaţiile cooperatiste, alte organizaţii obşteşti, orice alte persoane juridice, precum şi 
persoanele fizice, care folosesc personal salariat, sunt datoare să verse la bugetul 
asigurărilor sociale de stat o contribuţie de 15% asupra câştigului brut realizat de 
personalul lor salariat, de persoanele care se califică la locul de muncă sau care 
urmează cursuri de perfecţionare profesională, precum şi asupra sumelor primite 
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de ucenici, elevi ai şcolilor profesionale, pe timpul cât fac practică în producţie, 
indiferent de forma în care se realizează aceste venituri, de fondul din care se 
plătesc şi de durata contractului de muncă. Pentru personalul român salariat trimis 
în misiune permanentă în străinătate, unităţile socialiste de care aparţin sunt 
datoare să verse la bugetul asigurărilor sociale de stat o contribuţie de 15% asupra 
salariului brut de încadrare în ţară în lei”. În aplicarea acestor dispoziţii, instanţele 
au reţinut că ucenicia este o formă de calificare profesională care se face în baza 
unui contract de ucenicie şi că plata contribuţiilor la fostele case de asigurări este în 
sarcina fostelor unităţi de stat. 

d) în a patra orientare a jurisprudenţei s-a admis că perioada de ucenicie 
constituie vechime în muncă dacă pentru intervalul de timp corespunzător 
acestei perioade s-au virat contribuţiile pentru asigurările sociale de stat, 
indiferent dacă ucenicul a primit sau nu salariu, cu referire la art. 160 alin. (1) din 
Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia „vechimea în 
muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la intrarea în vigoare a 
prezentei legi constituie stagiu de cotizare”. Totodată s-a reţinut şi art. 161 alin. (1) 
din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se 
stabileşte modalitatea de calcul al salariului atunci când acesta nu a fost menţionat 
în carnetul de muncă, în carnetul de asigurări sociale sau în oricare alt act prevăzut 
de lege, precum şi art. 89 din Regulamentul de aplicare a Decretului nr. 292/1959. 
A fost avut în vedere şi art. 6 din Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 4.161/1953, 
conform căruia „contribuţia pentru asigurările sociale se plăteşte şi asupra sumelor 
plătite de întreprinderi elevilor din şcolile profesionale cât fac practică în pro-
ducţie”. În interpretarea şi aplicarea acestor dispoziţii legale, instanţele au subliniat 
că este necesară virarea contribuţiilor la asigurările sociale de stat în perioada 
uceniciei, pentru ca aceasta să fie inclusă în durata vechimii în muncă. 

e) A cincea orientare jurisprudenţială, de asemenea minoritară, a statuat în 
sensul că ucenicia va fi luată în calcul la stabilirea vechimii în muncă, în măsura 
în care ucenicul demonstrează absolvirea cursurilor de ucenic, fie prin diploma 
de absolvire, fie prin înscrierea menţiunii de absolvire a şcolii în carnetul de 
muncă, fără alte condiţii, cu referire la art. 78 din Legea nr. 3/1950, conform căruia 
„sunt ucenici acei care învaţă o meserie în şcoli profesionale şi ateliere, precum şi 
acei care-şi însuşesc individual o meserie lucrând în producţie sub conducerea 
unor persoane calificate”, precum şi la art. 104 din Legea nr. 3/1950, care stipula că 
asigurările sociale se extind asupra tuturor salariaţilor care prestează munci în 
organele şi instituţiile de stat, întreprinderile şi organizaţiile economice ale statului, 
organizaţiile cooperatiste şi cele cu caracter obştesc, la persoanele fizice sau 
persoanele juridice din sectorul particular care folosesc munca salariată, indiferent 
dacă sunt angajaţi permanent sau temporar, precum şi asupra membrilor lor de 
familie nesalariaţi. S-a reţinut şi incidenţa art. 106 şi a art. 107 din Legea nr. 3/1950, 
prin care se stabilea că toate cotizaţiile la asigurările sociale de stat sunt în sarcina 
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celor care angajează şi nu pot fi reţinute din salariile angajaţilor, dar şi că neplata 
cotizaţiilor nu privează pe angajaţi de a beneficia de ajutoarele materiale ce li se 
cuvin. A fost avut în vedere şi art. 133 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 3/1950, prin care 
se stabilea că vechimea în muncă se socoteşte neîntreruptă şi atunci când 
„angajatul urmează o şcoală în scopul pregătirii profesionale”. În aplicarea acestor 
dispoziţii, instanţele şi-au întemeiat uneori soluţiile şi pe argumentele prezentate în 
punctul de vedere al Casei Naţionale de Pensii Publice, potrivit căruia ucenicii pot 
beneficia de valorificarea ca vechime în muncă a perioadei de ucenicie doar dacă 
dovedesc că în această perioadă au primit salariu pentru care s-a virat contribuţia 
legală la sistemul de asigurări sociale de stat. 

f) într-o ultimă orientare a jurisprudenţei, solicitarea de includere a perioadei 
de ucenicie la calculul vechimii în muncă a fost respinsă, considerându-se că 
aceasta nu reprezintă stagiu de cotizare, cu referire la art. 89 din Regulamentul de 
aplicare a Decretului nr. 292/1959, avându-se în vedere şi art. 32 lit. b) din 
Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 252/1967, pentru aplicarea Legii nr. 27/1966 
privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară, prin care se 
prevedea că nu se consideră vechime în muncă timpul în care o persoană a servit 
ca ucenic, practicant sau elev al unei şcoli profesionale, cu excepţia celor prevăzuţi 
la art. 30 alin. (1) lit. h) din acelaşi act normativ şi a celor care fac dovada că au 
primit salariu ori au cotizat la fostele case de asigurări sociale până la 1 ianuarie 
1949. Un alt text de lege aplicat a fost şi art. 8 lit. a) din Hotărârea Consiliului de 
Miniştri nr. 981/1967, potrivit căruia pe timpul pregătirii practice ucenicii primesc 
indemnizaţii lunare, al căror cuantum se stabileşte diferenţiat, pe ani de pregătire, 
ţinându-se seama de aportul lor la realizarea producţiei, cu referire la art. 2 din 
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, care stabilesc principiile după care se organizează şi 
funcţionează sistemul public de pensii, între care cele ale contributivităţii şi obli-
gativităţii. De asemenea a fost aplicat şi art. 133 lit. d) din Legea nr. 3/1950, potrivit 
căruia sunt consideraţi ucenici toţi cei care învaţă o meserie în şcoli profesionale şi 
ateliere, precum şi cei care îşi însuşesc individual o meserie lucrând în producţie 
sub conducerea unor persoane calificate. În aplicarea acestor dispoziţii s-a consi-
derat că lipsa menţiunilor din carnetul de muncă referitoare la plata cotizaţiilor de 
asigurări sociale şi lipsa dovezii unui contract de muncă cu întreprinderea nu 
permit includerea perioadei de ucenicie în calculul vechimii în muncă. S-a subliniat 
că pe durata contractului de ucenicie, ucenicii nu au făcut dovada existenţei 
contractelor de muncă, acestea fiind încheiate după absolvirea şcolii profesionale, 
astfel încât perioada de ucenicie nu poate fi considerată vechime în muncă. 

Opinia procurorului general 
Procurorul general a considerat că este în litera şi spiritul legii opinia potrivit 

căreia perioada de ucenicie constituie vechime în muncă şi stagiu de cotizare, 
potrivit dispoziţiilor legale care au reglementat această formă de activitate, în 
perioadele de referinţă. 
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Judecătorii-raportori, constatând, în primul rând, că acest recurs în interesul 
legii este admisibil, au apreciat că perioada în care o persoană a fost ucenic cu 
plată şi a urmat cursurile unei şcoli profesionale: 

a) anterior datei de 1 ianuarie 1949 va fi considerată stagiu de cotizare dacă 
ucenicii au primit salariu ori au cotizat la fostele case de asigurări sociale; 

b) între 1 ianuarie 1949 şi 1 ianuarie 1954 va fi considerată vechime în muncă, 
indiferent dacă în privinţa ucenicilor a existat obligaţia virării contribuţiilor la 
fostele case de asigurări sociale, dar reprezintă stagiu de cotizare numai în măsura 
în care s-a cotizat la fostele case de asigurări sociale; 

c) după 1 ianuarie 1954 şi până la 1 aprilie 2001 va fi considerată stagiu de 
cotizare şi vechime în muncă perioada practicii în producţie. 

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 18/2015 
Prin Decizia nr. 18/2015, ÎCCJ a admis recursul în interesul legii formulat de 

Avocatul Poporului. 
ÎCCJ a stabilit faptul că în interpretarea şi aplicarea art. 3 alin. (1) lit. p) şi art. 

19 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, perioada în care o persoană a fost ucenic cu 
plată şi a urmat cursurile unei şcoli profesionale: 

1. anterior datei de 1 ianuarie 1949 va fi considerată stagiu de cotizare dacă 
ucenicii au primit salariu ori au cotizat la fostele case de asigurări sociale; 

2. între 1 ianuarie 1949 şi 1 ianuarie 1954 va fi considerată vechime în muncă, 
indiferent dacă în privinţa ucenicilor a existat obligaţia virării contribuţiilor la 
fostele case de asigurări sociale, dar va reprezenta stagiu de cotizare numai în 
măsura în care s-a cotizat la fostele case de asigurări sociale; 

3. după 1 ianuarie 1954 şi până la 1 aprilie 2001 va fi considerată stagiu de 
cotizare şi vechime în muncă perioada practicii în producţie. 
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DECIZIA ÎCCJ (COMPLET RIL) NR. 15/2015: ART. 348 
(„EXERCITAREA FĂRĂ DREPT A UNEI PROFESII SAU 

ACTIVITĂŢI”) COD PENAL 
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nr. 
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Complet 
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Cod 
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Art. 
348 

Fapta unei persoane care exercită 
activităţi specifice profesiei de 
avocat în cadrul unor entităţi care 
nu fac parte din formele de 
organizare profesională 
recunoscute de Legea nr. 51/1995 
privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de avocat constituie 
infracţiunea de exercitare fără 
drept a unei profesii sau activităţi 
prevăzută de art. 348 Cod penal 

  
În M. Of. nr. 816 din 3 noiembrie 2015, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet RIL) 

nr. 15/2015 privind recursul în interesul legii formulat de către procurorul general 
al PÎCCJ vizând interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 348 din Codul 
penal (corespondent al art. 281 din Codul penal anterior), în ipoteza exercitării 
activităţilor specifice profesiei de avocat de către persoane care nu fac parte din 
formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (rep. M. Of. nr. 98 din 7 februarie 
2011; cu modif. ult.). 

  
Art. 348 („Exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi”) Cod penal 
„Exercitarea, fără drept, a unei profesii sau activităţi pentru care legea cere autorizaţie 

ori exercitarea acestora în alte condiţii decât cele legale, dacă legea specială prevede că 
săvârşirea unor astfel de fapte se sancţionează potrivit legii penale, se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă”. 

Revista Universul Juridic  nr. 11, noiembrie 2015, p. 137-139 
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Procurorul general al PÎCCJ a statuat faptul că, în urma verificării juris-
prudenţei la nivel naţional referitor la aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 348 din 
Codul penal (corespondent al art. 281 din Codul penal anterior), în ipoteza 
exercitării activităţilor specifice profesiei de avocat de către persoane care nu fac 
parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995, 
republicată, cu modificările ulterioare, s-au evidenţiat două orientări, conturând 
astfel caracterul neunitar al practicii judiciare sub acest aspect. 

Soluţiile pronunţate de instanţele judecătoreşti 
1. Într-o primă orientare, instanţele au considerat că persoanele care nu fac 

parte din formele de organizare profesională consacrate prin Legea nr. 51/1995, 
republicată, cu modificările ulterioare, şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor 
structuri constituite în temeiul unor hotărâri judecătoreşti, săvârşesc infracţi-
unea prevăzută de art. 348 din Codul penal (art. 281 din Codul penal anterior). 

Astfel, s-a arătat că faptele acestor persoane, săvârşite în exercitarea profesiei 
de avocat, constituie infracţiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau 
activităţi, fiind îndeplinită condiţia laturii obiective a acesteia, iar în plan subiectiv 
sunt comise cu forma de vinovăţie impusă de lege. 

2. Într-o a doua orientare a practicii, alte instanţe au considerat că persoanele 
care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor structuri constituite în temeiul unor 
hotărâri judecătoreşti nu pot fi trase la răspundere penală pentru comiterea 
infracţiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activităţi motivat de lipsa 
formei de vinovăţie prevăzute de lege, respectiv a intenţiei. 

Această concluzie a avut ca fundament faptul că „barourile” din care fac parte 
aceste persoane au fost constituite prin intermediul unor asociaţii a căror perso-
nalitate juridică a fost recunoscută prin hotărâri judecătoreşti şi care aveau printre 
obiectele de activitate şi „înfiinţarea de barouri”. 

  
Soluţia propusă de procurorul general al PÎCCJ este în sensul orientării 

jurisprudenţiale potrivit căreia persoanele care nu fac parte din formele de 
organizare profesională consacrate prin Legea nr. 51/1995, republicată, cu modi-
ficările ulterioare, ci îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor structuri constituite 
în temeiul unor hotărâri judecătoreşti, săvârşesc infracţiunea prevăzută de  
art. 348 din Codul penal (art. 281 din Codul penal anterior), fiind îndeplinite 
condiţiile laturii obiective a acesteia, iar în plan subiectiv fiind comise cu forma de 
vinovăţie impusă de lege. 

  
Judecătorul-raportor, prin raportul întocmit în cauză privind sesizarea refe-

ritoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 348 din Codul penal, 
a constatat că recursul în interesul legii este admisibil. 
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Prin Decizia nr. 15/2015, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul în interesul 
legii. 

ÎCCJ a stabilit faptul că în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 348 din 
Codul penal „Fapta unei persoane care exercită activităţi specifice profesiei de 
avocat în cadrul unor entităţi care nu fac parte din formele de organizare 
profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
constituie infracţiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activităţi 
prevăzută de art. 348 Cod penal”. 
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DECIZIA ÎCCJ (COMPLET RIL) NR. 16/2015:  
NOŢIUNEA DE „NEVĂZĂTOR” DIN ART. 47 ALIN. (2)  

ŞI ART. 59 DIN LEGEA NR. 263/2010  
PRIVIND SISTEMUL UNITAR DE PENSII PUBLICE 

 
 

De Redacţia ProLege 
 
 

Decizia ÎCCJ Complet 
ÎCCJ 

Actul 
normativ 

Articol Sumar 

Decizia nr. 
16/2015 
(M. Of. nr. 864 
din 19 
noiembrie 
2015) 

Complet 
RIL 

Legea nr. 
263/2010 

Art. 47 
alin. (2) 
şi art. 59

Noţiunea de „nevăzător” se 
referă exclusiv la cecitatea 
absolută 

  
În M. Of. nr. 864 din 19 noiembrie 2015, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet 

RIL) nr. 16/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de 
Avocatul Poporului privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 59 din Legea 
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 263/2010, respectiv ale 
art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale (M. Of. nr. 140 din 1 aprilie 2000; cu modif. ult.), 
denumită în continuare Legea nr. 19/2000, şi anume stabilirea înţelesului ter-
menului „nevăzător”. 

  
Art. 59 Legea nr. 263/2010 
„Nevăzătorii beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă, dacă 

au realizat ca nevăzător cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare”. 
Art. 47 alin. (2) Legea nr. 19/2000 
„(2) Asiguraţii nevăzători beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de 

vârstă, dacă au realizat ca nevăzător cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare 
prevăzut de lege”. 

Revista Universul Juridic  nr. 11, noiembrie 2015, p. 140-144 
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Într-o primă orientare de jurisprudenţă, susţinută de Curtea de Apel Iaşi, 
Curtea de Apel Bucureşti, Curtea de Apel Suceava, Curtea de Apel Bacău şi Curtea 
de Apel Braşov, instanţele au considerat că termenul de „nevăzător” se referă 
exclusiv la persoanele cu grad de handicap grav, iar persoanelor cu handicap 
vizual accentuat/mediu nu le sunt aplicabile prevederile privind „nevăzătorii”, 
ci dispoziţiile privind persoanele cu handicap accentuat/mediu, şi anume art. 47 
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, respectiv art. 58 lit. b) din Legea nr. 263/2010, 
invocându-se următoarele argumente: 

a) legiuitorul diferenţiază, în mod clar, gradele de handicap ale deficienţelor de 
vedere în gravă şi accentuată (potrivit distincţiilor prevăzute la pct. I „Evaluarea 
persoanelor cu afectarea funcţiilor vizuale în vederea încadrării în grad de 
handicap”, cap. 2 privind funcţiile senzoriale din criteriile medico-psihosociale pe 
baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, aprobate prin Ordinul 
ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice 
nr. 762/992/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare 
Ordinul nr. 762/1.992/2007. 

b) nu se poate susţine că orice deficienţă de vedere este acoperită de conceptul 
de „nevăzător”, ci doar aceea care, din punct de vedere strict tehnico-medical, 
atinge un grad al afecţiunii; gradul de „handicap accentuat cod 4” nu este acelaşi 
lucru cu gradul de „nevăzător”; 

c) definiţia cuvântului „nevăzător” dată de Dicţionarul explicativ al limbii 
române, potrivit căreia prin „nevăzător” se înţelege „lipsit de vedere, orb”; 

d) în lipsa unei prevederi legale care să includă în categoria nevăzătorilor toate 
persoanele cu handicap vizual, instanţele au apreciat că termenul de „nevăzător” 
nu poate fi extins şi asupra persoanelor care prezintă scăderea văzului, dar nu o 
cecitate practică şi absolută. Extinderea noţiunii de „nevăzător” la toate persoanele 
care prezintă un handicap vizual ar determina aplicarea prevederilor art. 47  
alin. (2) din Legea nr. 19/2000 inclusiv celor care prezintă un handicap vizual uşor, 
ceea ce excedează voinţei legiuitorului; 

e) Adresa nr. 2.160/2001 a Ministerului Sănătăţii şi Familiei – Secretariatul de 
Stat pentru Persoanele cu Handicap, potrivit căreia numai nevăzătorii cu handicap 
grav, asimilabil gradului I de invaliditate, pot beneficia de dispoziţiile art. 47  
alin. (2) din Legea nr. 19/2000. 

Într-o a doua opinie jurisprudenţială, susţinută de Curtea de Apel Cluj, Curtea 
de Apel Craiova, Curtea de Apel Piteşti, Curtea de Apel Timişoara, Curtea de Apel 
Suceava, Curtea de Apel Ploieşti şi Curtea de Apel Oradea, instanţele au reţinut că 
prevederile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, respectiv ale art. 59 din Legea 
nr. 263/2010 sunt aplicabile atât persoanelor cu handicap vizual grav, cât şi celor 
cu handicap accentuat. 

În motivarea acestei opinii s-au reţinut următoarele: 
a) din economia dispoziţiilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 şi ale art. 59 

din Legea nr. 263/2010, precum şi ale normelor de aplicare a acestora rezultă 
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necesitatea îndeplinirii cumulative a două condiţii pentru a putea beneficia de 
pensie pentru limită de vârstă în aceste cazuri; 

(i) calitatea de nevăzător; 
(ii) realizarea în această calitate a cel puţin o treime din stagiul complet de 

cotizare; 
b) în ceea ce priveşte interpretarea noţiunii de „nevăzător”, legiuitorul nu face 

nicio distincţie cu privire la gradul de handicap asociat acestei invalidităţi nici în 
Legea nr. 19/2000, nici în Legea nr. 263/2010, ca de altfel nici în normele de 
aplicare a acestora. Dacă legiuitorul ar fi dorit să facă vreo deosebire între gradele 
de handicap de vedere, ar fi menţionat acest lucru după modelul art. 58 din Legea 
nr. 263/2010, respectiv art. 47 alin. (1) din Legea nr. 19/2000; 

c) normele legale în cauză instituie excepţii de la regula generală a condiţiilor 
de pensionare. Or, excepţiile sunt de strictă interpretare şi aplicare, ceea ce 
înseamnă că, dacă acestea nu pot fi extinse pe cale de interpretare, nici aplicarea lor 
nu poate fi restrânsă prin adăugarea unor condiţii neprevăzute de lege; 

d) atât H.G. nr. 400/2001, cât şi Ordinul nr. 762/992/2007 au forţă juridică 
inferioară legii, astfel încât nu pot deroga de la lege; în plus, niciunul dintre aceste 
acte normative nu cuprinde definiţia noţiunii de „nevăzător” şi nu menţionează 
deloc acest termen; 

e) prevederile legale privind criteriile medico-psihosociale pe baza cărora se 
stabileşte încadrarea în grad de handicap stau la baza emiterii certificatelor de 
handicap; în opinia acestor instanţe, încadrarea în gradele de handicap, indepen-
dent de calificarea dată, echivalează cu atribuirea calităţii de nevăzător, în înţelesul 
art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 şi al art. 59 din Legea nr. 263/2010; 

f) de asemenea, s-a apreciat că Adresa nr. 2.160/2001 emisă de Ministerul 
Sănătăţii şi Familiei – Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap nu poate 
conţine aprecieri care să fie contrare sau care să adauge la lege. 

  
Dispoziţiile art. 47 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 şi, respectiv, ale art. 58 din 

Legea nr. 263/2010 reglementează condiţiile speciale de pensionare pentru o 
categorie aparte a persoanelor cu dizabilităţi, şi anume nevăzătorii; aceste norme 
sunt derogatorii de la cele de drept comun având ca obiect deschiderea dreptului 
la pensie integrală pentru munca depusă şi limită de vârstă. 

În ambele texte de lege legiuitorul nu distinge cu privire la gradul de 
handicap, ci numai sub aspectul tipului de handicap, respectiv cel vizual şi 
celelalte tipuri de handicap. 

În acest context, în considerarea principiului ubi lex non distinguit nec nos 
distinguere debemus, Avocatul Poporului a învederat că normele menţionate nu 
deosebesc între diversele categorii de nevăzători şi nu reglementează diferit 
situaţia celor care au un grad de handicap grav faţă de cei care sunt încadraţi în 
grad de handicap accentuat, aşa cum este stipulat pentru persoanele încadrate în 
alte tipuri de handicap; ca atare, consideră justificată opinia potrivit căreia 
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înţelesul noţiunii de „nevăzător” nu este echivalentul termenului „orb” şi nici al 
sintagmei „cu grad de handicap grav”. 

  
Prin punctul de vedere înaintat ÎCCJ, înregistrat sub nr. 26.422 din 6 iulie 2015, 

s-a învederat că, în aplicarea dispoziţiilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 şi 
ale art. 59 din Legea nr. 263/2010, noţiunea „nevăzător” semnifică persoana cu 
deficienţa funcţiei vizuale, prin raportare la tipul handicapului, indiferent de 
gradul de handicap (grav, accentuat sau mediu), nu doar persoana lipsită total de 
vedere, iar stagiul minim de cotizare trebuie realizat în condiţiile acestui tip de 
handicap. 

Astfel, prin reglementarea actuală, legiuitorul a făcut o distincţie clară între 
persoanele cu alt tip de handicap decât cel vizual, preluând separat prevederile  
art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 în prevederile art. 59 din Legea nr. 263/2010. 

  
La nivelul ÎCCJ nu a fost identificată jurisprudenţa relevantă în materie, 

deoarece litigiile cu acest obiect nu intră în competenţa de soluţionare a instanţei 
supreme. 

  
Curtea Constituţională a fost sesizată în numeroase rânduri cu soluţionarea 

unor excepţii de neconstituţionalitate a diferitelor prevederi ale Legii nr. 19/2000, 
ale Legii nr. 263/2010, precum şi ale acestor acte normative în ansamblul lor; dintre 
cele din urmă, cu titlu exemplificativ, pot fi menţionate următoarele decizii: 
Decizia nr. 75/2003, Decizia nr. 449/2005, Decizia nr. 115/2013, prin care Curtea 
Constituţională a respins excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr. 19/2000, iar 
cu privire la ansamblul Legii nr. 263/2010, excepţia de neconstituţionalitate a fost 
respinsă prin Decizia nr. 295/2013. 

În ceea ce priveşte textele ce interesează prezentul recurs în interesul legii –  
art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 şi, respectiv, art. 59 din Legea nr. 263/2010, 
instanţa de contencios constituţional a fost învestită doar cu soluţionarea  
unor excepţii de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (2) din Legea  
nr. 19/2000 (respinse prin Decizia nr. 565/2005 şi prin Decizia nr. 353/2008), iar nu 
şi vizând textul din legea ulterioară – art. 59 din Legea nr. 263/2010. 

  
Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 
La nivelul celor două instanţe europene nu s-a identificat jurisprudenţa rele-

vantă care să vizeze în mod direct problema de drept supusă analizei. 
  
Raportul întocmit de judecătorii-raportori desemnaţi, conform art. 516 alin. (5) 

din Codul de procedură civilă, a concluzionat ca noţiunea de „nevăzător” din 
cuprinsul celor două norme să fie explicitate prin sintagma „cecitate absolută”, 
având în vedere distincţiile prevăzute de Ordinul nr. 762/1.992/2007. 
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Prin Decizia nr. 16/2015, ÎCCJ a admis recursul în interesul legii formulat de 
Avocatul Poporului. 

ÎCCJ a stabilit faptul că în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor  
art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a 
prevederilor art. 59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, noţiunea de „nevăzător” se 
referă exclusiv la cecitatea absolută. 
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DECIZIA ÎCCJ (COMPLET RIL) NR. 17/2015:  
ART. 19 („OBIECTUL ŞI EXERCITAREA ACŢIUNII CIVILE”) 

COD PROCEDURĂ PENALĂ 
 

 

De Redacţia ProLege 
 
 

Decizia 
ÎCCJ 

Complet 
ÎCCJ

Actul 
normativ 

Articol Sumar 

Decizia 
nr. 
17/2015 
(M. Of. 
nr. 875 
din 23 
noiembrie 
2015) 

Complet 
RIL 

Codul de 
procedură 
penală 

Art. 19 În cauzele penale având ca obiect 
infracţiunile de evaziune fiscală 
prevăzute în Legea nr. 241/2005, 
instanţa, soluţionând acţiunea 
civilă, dispune obligarea 
inculpatului condamnat pentru 
săvârşirea acestor infracţiuni la 
plata sumelor reprezentând 
obligaţia fiscală principală 
datorată şi la plata sumelor 
reprezentând obligaţiile fiscale 
accesorii datorate, în condiţiile 
Codului de procedură fiscală 

  
În M. Of. nr. 875 din 23 noiembrie 2015, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet 

RIL) nr. 17/2015 referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor  
art. 19 din Codul de procedură penală. 

  
Art. 19 Cod procedură penală 
„(1) Acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal are ca obiect tragerea la 

răspundere civilă delictuală a persoanelor responsabile potrivit legii civile pentru preju-
diciul produs prin comiterea faptei care face obiectul acţiunii penale. 

(2) Acţiunea civilă se exercită de persoana vătămată sau de succesorii acesteia, care se 
constituie parte civilă împotriva inculpatului şi, după caz, a părţii responsabile civilmente. 

(3) Când persoana vătămată este lipsită de capacitate de exerciţiu sau are capacitate de 
exerciţiu restrânsă, acţiunea civilă se exercită în numele acesteia de către reprezentantul legal 
sau, după caz, de către procuror, în condiţiile art. 20 alin. (1) şi (2), şi are ca obiect, în funcţie 
de interesele persoanei pentru care se exercită, tragerea la răspundere civilă delictuală. 

Revista Universul Juridic  nr. 11, noiembrie 2015, p. 145-147 
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(4) Acţiunea civilă se soluţionează în cadrul procesului penal, dacă prin aceasta nu se 
depăşeşte durata rezonabilă a procesului. 

(5) Repararea prejudiciului material şi moral se face potrivit dispoziţiilor legii civile”. 
  
Procurorul general al PÎCCJ a învederat că, în urma verificării jurisprudenţei la 

nivel naţional referitor la modul de soluţionare a laturii civile în cauzele penale 
având ca obiect infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute în Legea nr. 241/2005 
s-au evidenţiat două orientări, conturându-se un caracter neunitar al practicii 
judiciare. 

Soluţiile pronunţate de instanţele judecătoreşti 
Într-o primă orientare a practicii, majoritară, instanţele, pronunţând condam-

narea inculpaţilor pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală prevăzute în 
Legea nr. 241/2005, i-au obligat pe aceştia la plata către statul român, reprezentat 
prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a debitului principal datorat, la 
care s-au adăugat obligaţii fiscale accesorii, constând fie din dobânda calculată 
până la achitarea integrală a acesteia, plus penalităţile de întârziere aferente, fie din 
majorări de întârziere. 

Într-o a doua orientare a practicii, minoritară. instanţele au dispus obligarea 
inculpaţilor condamnaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală 
prevăzute în Legea nr. 241/2005 la plata debitului principal datorat, la care s-a 
adăugat dobânda legală aferentă acestuia, calculată până la achitarea sa 
integrală. 

  
Opinia procurorului general al PÎCCJ este că, în cazul condamnării inculpaţilor 

pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală prevăzute în Legea nr. 241/2005, 
instanţele de judecată, soluţionând latura civilă, trebuie să dispună obligarea 
acestora la plata debitului principal datorat, plus dobânzi şi penalităţi de întâr-
ziere, calculate până la achitarea debitului, conform Codului de procedură fiscală. 

  
Prin raportul întocmit în cauză, judecătorii-raportori au apreciat ca fiind 

admisibilă sesizarea referitoare la modul de soluţionare a laturii civile în cazul 
condamnării inculpaţilor pentru infracţiuni de evaziune fiscală, având în vedere 
că este îndeplinită atât condiţia impusă de art. 471 alin. (1) din Codul de procedură 
penală referitoare la calitatea procesuală activă a titularului sesizării, cât şi condiţia 
de admisibilitate prevăzută de art. 472 din Codul de procedură penală, întrucât 
jurisprudenţa ataşată actului de sesizare relevă soluţionarea în mod diferit, prin 
hotărâri judecătoreşti definitive, a problemelor de drept care fac obiectul judecăţii. 

Totodată, judecătorii-raportori au concluzionat că, pronunţând condamnarea 
inculpaţilor pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală prevăzute în Legea 
nr. 241/2005, în soluţionarea laturii civile a cauzei se pot acorda doar accesoriile 
fiscale ale creanţei fiscale principale, nu şi dobânda legală prevăzută de O.G.  
nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti, respectiv de 
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O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru 
obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în 
domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, 
pentru raporturile de drept privat. 

În esenţă, judecătorii-raportori au arătat că din interpretarea şi aplicarea 
unitară a dispoziţiilor art. 19 din Codul de procedură penală, se poate stabili că, în 
cauzele penale având ca obiect infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute de Legea 
nr. 241/2005, instanţa, soluţionând acţiunea civilă, dispune obligarea inculpatului 
condamnat pentru săvârşirea acestor infracţiuni să plătească atât sumele repre-
zentând obligaţia fiscală principală datorată, cât şi sumele reprezentând obligaţiile 
fiscale accesorii datorate, constând în dobânzi, penalităţi şi majorări de întârziere, 
după caz, calculate începând de la data scadenţei obligaţiei principale, până la 
achitarea sa efectivă. 

  
Prin Decizia nr. 17/2015, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul în interesul legii 

declarat de procurorul general al PÎCCJ. 
ÎCCJ a stabilit faptul că în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 

19 din Codul de procedură penală, în cauzele penale având ca obiect infracţiunile 
de evaziune fiscală prevăzute în Legea nr. 241/2005, instanţa, soluţionând acţiunea 
civilă, dispune obligarea inculpatului condamnat pentru săvârşirea acestor 
infracţiuni la plata sumelor reprezentând obligaţia fiscală principală datorată şi 
la plata sumelor reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile 
Codului de procedură fiscală. 
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DECIZIA ÎCCJ (COMPLET RIL) NR. 22/2015:  
ART. 141 CODUL MUNCII. FAPTA DE A DESFĂŞURA 
ACTIVITĂŢI ÎN CENTRELE COMERCIALE ÎN ZILELE  

DE SĂRBĂTOARE LEGALĂ 
 

 

De Redacţia ProLege 
 
 

Decizia 
ÎCCJ 

Complet 
ÎCCJ

Actul 
normativ

Articol Sumar 

Decizia 
nr. 
22/2015  
(M. Of. 
nr. 876 
din 24 
noiembrie 
2015) 

Complet 
RIL 

Codul 
muncii 

Art. 
141 

Fapta angajatorului de a desfăşura 
activităţi de comercializare cu 
amănuntul a produselor 
nealimentare în punctele de lucru 
din centrele comerciale, în zilele 
de sărbători legale prevăzute de 
art. 139 alin. (1) din Codul muncii 
nu întruneşte elementele 
constitutive ale contravenţiei 
prevăzute de art. 260 alin. (1) lit. g) 
din această lege, atunci când 
angajatorul şi-a îndeplinit 
obligaţiile prevăzute de art. 142 
din acelaşi act normativ. 

  
În M. Of. nr. 876 din 24 noiembrie 2015, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet 

RIL) nr. 22/2015 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de 
procurorul general al PÎCCJ privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 141 
din Codul muncii raportat la art. 8 din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea 
produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv dacă fapta angajatorului de a desfăşura activităţi de comer-
cializare cu amănuntul a produselor nealimentare în punctele de lucru din centrele 
comerciale, în zilele de sărbători legale prevăzute de art. 139 alin. (1) din Codul 
muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, întruneşte elementele 
constitutive ale contravenţiei prevăzute de art. 260 alin. (1) lit. g) din acelaşi cod, 
atunci când angajatorul şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de art. 142 din acest act 
normativ. 
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Art. 141 Codul muncii 
„Prevederile art. 139 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi 

întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii”. 
  
Dispoziţiile legale relevante şi a căror interpretare a generat practica neunitară 

sunt următoarele: 
 
Art. 260 Codul muncii 
„(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează astfel următoarele fapte: 
(…) 
g) încălcarea de către angajator a prevederilor art. 139 şi 142”. 
 
Art. 139 Codul muncii 
„(1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: 
– 1 şi 2 ianuarie; 
– prima şi a doua zi de Paşti; 
– 1 mai; 
– prima şi a doua zi de Rusalii; 
– Adormirea Maicii Domnului; 
– 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României; 
– 1 decembrie; 
– prima şi a doua zi de Crăciun; 
– două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de 

cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora. 
(2) Acordarea zilelor libere se face de către angajator”. 
 
Art. 140 Codul muncii 
„Prin hotărâre a Guvernului se vor stabili programe de lucru adecvate pentru unităţile 

sanitare şi pentru cele de alimentaţie publică, în scopul asigurării asistenţei sanitare şi, 
respectiv, al aprovizionării populaţiei cu produse alimentare de strictă necesitate, a căror 
aplicare este obligatorie”. 

 
Art. 142 Codul muncii 
„(1) Salariaţilor care lucrează în unităţile prevăzute la art. 140, precum şi la locurile 

de muncă prevăzute la art. 141 li se asigură compensarea cu timp liber corespunzător în 
următoarele 30 de zile. 

(2) În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariaţii bene-
ficiază, pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală, de un spor la salariul de bază 
ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în 
programul normal de lucru”. 

Art. 8 O.G. nr. 99/2000 
„Structurile de vânzare cu amănuntul şi cele în care se prestează servicii de piaţă pot fi 

deschise publicului în toate zilele săptămânii. Fiecare comerciant îşi stabileşte orarul de 
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funcţionare cu respectarea prevederilor înscrise în legislaţia muncii şi cu condiţia res-
pectării reglementărilor în vigoare privind liniştea şi ordinea publică şi în conformitate cu 
solicitările autorităţilor administraţiei publice locale privind continuitatea unor activităţi 
comerciale sau de prestări de servicii, în funcţie de necesităţile consumatorilor”. 

  
Prin recursul în interesul legii se arată că în practica judiciară nu există un 

punct de vedere unitar cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor legale 
menţionate. 

  
1. Unele instanţe au considerat că fapta angajatorului de a desfăşura activităţi 

de comercializare a produselor nealimentare în punctele de lucru din centrele 
comerciale în zilele de sărbători legale nu întruneşte elementele constitutive ale 
contravenţiei prevăzute de art. 260 alin. (1) lit. g) din Codul muncii, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

2. Alte instanţe au apreciat că activitatea de comercializare a produselor 
nealimentare în zilele de sărbători legale întruneşte elementele constitutive ale 
contravenţiei prevăzute de art. 260 alin. (1) lit. g) din Codul muncii, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, indiferent dacă angajatorul şi-a îndeplinit 
obligaţiile prevăzute de art. 142 din acelaşi act normativ, acest din urmă aspect 
fiind avut în vedere doar în ceea ce priveşte individualizarea sancţiunii aplicate. 

  
Procurorul general al PÎCCJ, autorul sesizării, a apreciat ca fiind în acord cu 

litera şi spiritul legii soluţia acelor instanţe care au considerat că fapta angaja-
torului de a desfăşura activităţi de comercializare a produselor nealimentare în 
punctele de lucru din centrele comerciale, în zilele de sărbători legale prevăzute 
de art. 139 alin. (1) din Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, nu întruneşte elementele constitutive ale contravenţiei prevăzute de  
art. 260 alin. (1) lit. g) din acelaşi cod, atunci când acesta şi-a îndeplinit obligaţiile 
prevăzute de art. 142 din actul normativ în discuţie. 

  
Raportul propune un proiect de soluţie de admitere a recursului în interesul 

legii, în sensul că fapta angajatorului de a desfăşura activităţi de comercializare a 
produselor nealimentare în punctele de lucru din centrele comerciale, în zilele 
de sărbători legale prevăzute de art. 139 alin. (1) din Codul muncii, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, nu întruneşte elementele constitutive ale 
contravenţiei prevăzute de art. 260 alin. (1) lit. g) din acelaşi cod, atunci când 
angajatorul şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de art. 142 din actul normativ în 
discuţie. 

  
Prin Decizia nr. 22/2015, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul în interesul legii 

declarat de procurorul general al PÎCCJ. 
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ÎCCJ a stabilit faptul că în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 141 din 
Codul muncii raportat la art. 8 din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea 
produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, stabileşte că fapta angajatorului de a 
desfăşura activităţi de comercializare cu amănuntul a produselor nealimentare 
în punctele de lucru din centrele comerciale, în zilele de sărbători legale prevă-
zute de art. 139 alin. (1) din Codul muncii nu întruneşte elementele constitutive 
ale contravenţiei prevăzute de art. 260 alin. (1) lit. g) din această lege, atunci când 
angajatorul şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de art. 142 din acelaşi act 
normativ. 
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DECIZIA ÎCCJ (COMPLET DCD/C) NR. 26/2015:  
MAJORAREA PREVĂZUTĂ DE DISPOZIŢIILE ART. 82  

ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 303/2004 PRIVIND STATUTUL 
JUDECĂTORILOR ŞI PROCURORILOR 

 
 

De Redacţia ProLege 
 
 

Decizia 
ÎCCJ 

Complet 
ÎCCJ

Actul 
normativ

Articol Sumar 

Decizia 
nr. 
26/2015(M. 
Of. nr. 803 
din 29 
octombrie 
2015) 

Complet 
DCD/C 

Lege 
303/2004 
(rep. M. 
Of. nr. 826 
din 13 
septembrie 
2005; cu 
modif. 
ult.) 

Art. 82 
alin. 
(1), (2) 
şi (4) 

Majorarea prevăzută de 
dispoziţiile art. 82 alin. (4) din 
Legea nr. 303/2004 de 1% pentru 
fiecare an care depăşeşte 
vechimea minimă de 25 de ani 
se aplică în condiţiile în care în 
calculul vechimii de 25 de ani, 
ca şi pentru vechimea care 
depăşeşte această limită se au în 
vedere şi perioadele desfăşurate 
de către beneficiarii pensiei de 
serviciu în activităţile şi 
funcţiile conexe celor de 
judecător şi procuror, expres 
prevăzute de art. 82 alin. (1) şi 
alin. (2) din lege, respectiv 
magistrat-asistent sau personal 
de specialitate juridică asimilat 
judecătorilor, judecător ori 
procuror financiar sau consilier 
de conturi, precum şi în 
exercitarea profesiei de avocat, 
personal de specialitate juridică 
în fostele arbitraje de stat, 
consilier juridic sau jurisconsult 
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În M. Of. nr. 803 din 29 octombrie 2015, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet 
DCD/C) nr. 26/2015 privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel 
Constanţa – Secţia I civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru 
dezlegarea următoarei chestiuni de drept: dacă pentru stabilirea majorării 
cuantumului pensiei de serviciu cuvenite magistraţilor cu 1% potrivit art. 82  
alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (rep. 
M. Of. nr. 826 din 13 septembrie 2005; cu modif. ult.) trebuie avută în vedere numai 
vechimea în funcţia de judecător şi procuror atât pentru îndeplinirea condiţiei 
vechimii de 25 de ani, cât şi pentru vechimea care depăşeşte această limită sau 
poate fi avută în vedere în acest scop şi vechimea în alte funcţii de specialitate 
juridică asimilată cu vechimea în magistratură în conformitate cu art. 82 alin. (2) şi 
art. 86 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

  
Art. 82 alin. (1), (2) şi (4) Legea nr. 303/2004 
„(1) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie şi personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi 
foştii judecători şi procurori financiari şi consilierii de conturi de la secţia jurisdicţională 
care au exercitat aceste funcţii la Curtea de Conturi, cu o vechime de cel puţin 25 de ani în 
funcţia de judecător ori procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică 
asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi în funcţia de judecător ori procuror 
financiar sau consilier de conturi de la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi se pot 
pensiona la cerere şi pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, 
în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de indemnizaţia de încadrare brută 
lunară sau de salariul de bază brut lunar, după caz, şi sporurile avute în ultima lună de 
activitate înainte de data pensionării. 

(2) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi foştii 
judecători şi procurori financiari şi consilierii de conturi de la secţia jurisdicţională care au 
exercitat aceste funcţii la Curtea de Conturi se pot pensiona la cerere înainte de împlinirea 
vârstei de 60 de ani şi beneficiază de pensia prevăzută la alin. (1), dacă au o vechime de cel 
puţin 25 de ani numai în funcţia de judecător, procuror, magistrat-asistent sau personal de 
specialitate juridică asimilat judecătorilor, precum şi în funcţia de judecător ori procuror 
financiar sau consilier de conturi de la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi. La 
calcularea acestei vechimi se iau în considerare şi perioadele în care judecătorul, procurorul, 
magistratul-asistent sau personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi 
procurorilor, precum şi judecătorul, procurorul financiar şi consilierul de conturi la secţia 
jurisdicţională a Curţii de Conturi a exercitat profesia de avocat, personal de specialitate 
juridică în fostele arbitraje de stat, consilier juridic sau jurisconsult. 

(…) 
(4) Pentru fiecare an care depăşeşte vechimea în magistratură prevăzută la alin. (1) şi 

(2) la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1), fără a 
o putea depăşi”. 
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Jurisprudenţa Curţii de Apel Cluj Constanţa: instanţa de sesizare a comu-
nicat că pe rolul instanţelor aflate în circumscripţia sa nu au fost identificate alte 
hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie, cu excepţia celei care face obiectul 
sesizării. 

Jurisprudenţa altor instanţe din ţară: majoritar, curţile de apel au comunicat 
că nu au jurisprudenţa în materia ce face obiectul sesizării; instanţele care au avut 
pe rol pricini similare au comunicat câte o decizie din care se desprinde concluzia 
că pentru stabilirea majorării cuantumului pensiei de serviciu cuvenite magis-
traţilor cu 1% potrivit art. 82 alin. (4) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, trebuie avută în vedere şi vechimea în alte 
funcţii de specialitate juridică asimilată cu vechimea în magistratură, conform  
art. 82 alin. (2) şi art. 86 din lege (Curtea de Apel Alba Iulia, Curtea de Apel 
Oradea, Curtea de Apel Ploieşti, Curtea de Apel Suceava). În sens contrar s-a 
depus o singură decizie a Curţii de Apel Alba Iulia. 

Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – cauzele având ca obiect 
contestaţii împotriva deciziilor emise de casele judeţene de pensii nu intră în 
competenţa materială a instanţei supreme. 

Jurisprudenţa Curţii Constituţionale 
În urma verificărilor efectuate nu s-au identificat decizii pronunţate de 

Curtea Constituţională cu privire la textele de lege în discuţie, respectiv art. 82 şi 
86 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
care să vizeze problema dedusă judecăţii. 

 
Potrivit opiniei specialiştilor Facultăţii de Drept – Universitatea din Bucureşti, 

soluţia recomandată a fost aceea de admitere a cereriiformulate de reclamant 
pentru considerentul că cei 38 de ani de vechime, dintre care 14 în funcţia de 
procuror şi 24 în cea de avocat, s-au realizat în funcţiile şi activităţile la care se 
referă art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi la care se raportează şi dispoziţiile art. 82 alin. (4) din 
aceeaşi lege. 

La această soluţie converg următoarele concluzii de principiu: accesul la 
pensia de serviciu reprezintă şi o condiţie pentru aplicarea art. 82 alin. (4) din 
Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În alţi 
termeni există o legătură indisolubilă între acordarea pensiei de serviciu şi boni-
ficarea de 1 % pentru anii în plus de activitate peste cei 25 de ani. Spre deosebire de 
perioada anterioară adoptării O.U.G. nr. 100/2007, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 97/2008, când exista posibilitatea de a primi pensie de 
serviciu, dar nu şi bonificaţia de 1% dacă vechimea nu era obţinută doar din 
activitatea de judecător şi procuror, în prezent, orice activitate din cele expres 
prevăzute de art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, care deschid dreptul la pensia de serviciu 
(desigur, dacă se realizează cerinţa de minimum 25 de ani), concomitent, în cazul 
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depăşirii vechimii de 25 de ani, deschid legal şi dau dreptul la majorarea bazei de 
calcul al pensiei de serviciu. 

Raportul asupra chestiunii de drept 
Prin raportul întocmit în cauză, conform art. 520 alin. (8) din Codul de 

procedură civilă, s-a apreciat, în principal, că nu sunt îndeplinite condiţiile de 
admisibilitate a instituţiei juridice privind pronunţarea unei hotărâri prealabile 
reglementate de dispoziţiile art. 519 din Codul de procedură civilă. 

Asupra fondului sesizării, judecătorii-raportori au apreciat că majorarea 
prevăzută de dispoziţiile art. 82 alin. (4) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, de 1% pentru fiecare an care depăşeşte 
vechimea minimă de 25 ani se aplică în condiţiile în care în calculul vechimii de 25 
de ani, ca şi pentru vechimea ce depăşeşte această limită se au în vedere şi 
perioadele desfăşurate de către beneficiarii pensiei de serviciu în activităţile şi 
funcţiile conexe celor de judecător şi procuror, expres prevăzute de art. 82 alin. (1) 
şi (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
respectiv, magistrat – asistent sau personal de specialitate juridică asimilat 
judecătorilor, judecător ori procuror financiar sau consilier de conturi, precum şi în 
exercitarea profesiei de avocat, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje 
de stat, consilier juridic sau jurisconsult. 

  
Prin Decizia nr. 26/2015, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată 

de Curtea de Apel Constanţa – Secţia I civilă în Dosarul nr. 1.622/1/2015. 
ÎCCJ a stabilit faptul că majorarea prevăzută de dispoziţiile art. 82 alin. (4) 

din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, de 1% pentru fiecare an care depăşeşte 
vechimea minimă de 25 ani, se aplică în condiţiile în care în calculul vechimii de 
25 de ani, ca şi pentru vechimea ce depăşeşte această limită se au în vedere şi 
perioadele desfăşurate de către beneficiarii pensiei de serviciu în activităţile şi 
funcţiile conexe celor de judecător şi procuror, expres prevăzute de art. 82  
alin. (1) şi alin. (2) din lege, respectiv magistrat-asistent sau personal de specia-
litate juridică asimilat judecătorilor, judecător ori procuror financiar sau con-
silier de conturi, precum şi în exercitarea profesiei de avocat, personal de 
specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, consilier juridic sau jurisconsult. 
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DECIZIA ÎCCJ (COMPLET DCD/P) NR. 25/2015:  
ART. 16 DIN LEGEA NR. 194/2011 PRIVIND COMBATEREA 

OPERAŢIUNILOR CU PRODUSE SUSCEPTIBILE  
DE A AVEA EFECTE PSIHOACTIVE 

 
 

De Redacţia ProLege 
 
 

Decizia 
ÎCCJ 

Complet 
ÎCCJ

Actul 
normativ

Articol Sumar 

Decizia 
nr. 
25/2015 
(M. Of. 
nr. 860 
din 18 
noiembrie 
2015) 

Complet 
DCD/P 

Legea nr. 
194/2011 
(rep. M. 
Of. nr. 
140 din 
26 
februarie 
2014) 

Art. 16 Subiect activ al infracţiunii 
prevăzute de art. 16 din Legea nr. 
194/2011 privind combaterea 
operaţiunilor cu produse 
susceptibile de a avea efecte 
psihoactive, altele decât cele 
prevăzute de acte normative în 
vigoare, poate fi orice persoană 
fizică sau juridică

  
În M. Of. nr. 860 din 18 noiembrie 2015, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet 

DCD/P) nr. 25/2015 cu privire la pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare 
la chestiunea de drept: dacă subiectul activ al infracţiunii prevăzute de art. 16 din 
Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a 
avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare 
(rep. M. Of. nr. 140 din 26 februarie 2014), poate fi numai operatorul prevăzut în 
art. 2 lit. b) care are obligaţia de a solicita de la Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor autorizaţia definită în art. 2 lit. h) în 
vederea desfăşurării de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte 
psihoactive. 

  
Art. 1 Legea nr. 194/2011 
„Prezenta lege stabileşte cadrul legal aplicabil preparatelor, substanţelor, plantelor, 

ciupercilor sau combinaţiilor acestora, denumite în continuare produse, susceptibile să aibă 
efecte psihoactive, asemănătoare celor determinate de substanţele sau preparatele 
stupefiante ori psihotrope, plantele sau substanţele aflate sub control naţional, altele decât 
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cele care au regimul juridic stabilit prin acte normative în vigoare, şi instituie măsuri de 
prevenire, control şi combatere a consumului în vederea protejării sănătăţii populaţiei de 
acţiunile negative ale acestora”. 

 
Art. 2 lit. b) Legea nr. 194/2011 
„În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semni-

ficaţii: […] 
b) operator – persoana fizică sau juridică care, coordonând direct ori prin interpuşi, 

efectuează sau intenţionează să efectueze operaţiuni de fabricare, producere, tratare, sinteză, 
extracţii, condiţionare, distribuire, punere în vânzare, plasare pe piaţă, livrare, procurare, 
ambalare, transport, stocare-depozitare, manipulare sau orice altă activitate legală de 
import, export ori intermediere de produse, denumite în continuare operaţiuni cu produse”. 

 
Art. 3 Legea nr. 194/2011 
„(1) Operaţiunile cu produse care sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive se 

supun autorizării în condiţiile stabilite de prezenta lege. 
(2) Până la obţinerea autorizaţiei este interzisă desfăşurarea de operaţiuni cu produsul 

ce face obiectul autorizării. […]”. 
 
Art. 4 Legea nr. 194/2011 
„Orice operator ce desfăşoară sau intenţionează să desfăşoare operaţiuni cu produse 

susceptibile de a avea efecte psihoactive prin consum, chiar dacă scopul pentru care a fost 
produs nu este consumul, altele decât cele care au regimul juridic stabilit prin acte 
normative în vigoare, are obligaţia de a solicita A.N.S.V.S.A. o autorizaţie, astfel cum este 
definită la art. 2 lit. h)”. 

 
Art. 16 Legea nr. 194/2011 (anterior modificării aduse prin Legea nr. 187/2012) 
„(1) Fapta persoanei care, fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile prezentei legi, 

efectuează, fără drept, operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte 
psihoactive constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 
amendă, şi interzicerea unor drepturi, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. 

(2) Fapta persoanei care, fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile prezentei legi, 
efectuează operaţiuni cu produse despre care trebuia sau putea să prevadă că sunt 
susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare 
de la unu la 3 ani”. 

 
Art. 16 Legea nr. 194/2011 (ulterior modificării aduse prin Legea nr. 187/2012) 
„(1) Fapta persoanei care, fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile prezentei legi, 

efectuează, fără drept, operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea 
efecte psihoactive constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani 
sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. 

(2) Fapta persoanei care, fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile prezentei legi, 
efectuează, fără drept, operaţiuni cu produse despre care trebuia sau putea să prevadă că 
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sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”. 

  
Deşi s-au solicitat opiniile mai multor specialişti în domeniul dreptului penal, 

doar Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Drept şi Ştiinţe 
Administrative a comunicat un punct de vedere asupra problemei de drept deduse 
dezlegării, acesta fiind în sensul că subiect activ al infracţiunii prevăzute de art. 16 
din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile 
de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în 
vigoare, republicată, poate fi orice persoană fizică sau juridică. 

În argumentarea punctului de vedere exprimat s-a susţinut că prevederile  
art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse 
susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte nor-
mative în vigoare, republicată, nu permit o interpretare restrictivă cu privire la 
calitatea subiectului activ al infracţiunii. 

  
Jurisprudenţa naţională relevantă 
În materialul transmis de curţile de apel nu a fost identificată nicio hotărâre 

în care problema de drept – obiect al sesizării – să fi fost examinată explicit, 
examenul jurisprudenţial al instanţelor de judecată cu privire la infracţiunea 
prevăzută de art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu 
produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de 
acte normative în vigoare, republicată, vizând alte aspecte decât cea supusă 
dezlegării. 

 
Jurisprudenţa relevantă a ÎCCJ 
Nu au fost identificate decizii relevante în problema de drept analizată. 
Jurisprudenţa relevantă a Curţii Constituţionale 
a) Decizia nr. 134/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispo-

ziţiilor Legii nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse suscep-
tibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în 
vigoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 17 aprilie 
2013. 

b) Decizia nr. 78/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispo-
ziţiilor art. 2 lit. e) şi art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiu-
nilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele 
prevăzute de acte normative în vigoare, şi a dispoziţiilor art. 1182 2 lit. a) din Codul 
penal din 1969, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 14 
aprilie 2014. 

 
Jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului 
Nu au fost identificate decizii relevante în problema de drept analizată. 
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Punctul de vedere exprimat de Direcţia legislaţie, studii, documentare şi 
informatică juridică din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a fost în sensul că 
subiect activ al infracţiunii prevăzute în art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind 
combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, 
altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, republicată, poate fi orice 
persoană fizică sau juridică. 

Argumentul principal al opiniei exprimate s-a întemeiat pe dispoziţiile art. 16 
din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile 
de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în 
vigoare, republicată, reţinându-se că în cuprinsul acestora legiuitorul se referă în 
mod clar la „persoană”, ca subiect activ necalificat, prin „persoană” înţelegându-se 
orice persoană fizică sau juridică. 

Punctul de vedere al PÎCCJ 
Prin Adresa nr. 2.198/C/2160/III-5/2015, Ministerul Public – PÎCCJ – Secţia 

judiciară a comunicat concluziile formulate asupra chestiunii de drept supuse 
dezlegării, solicitând admiterea sesizării formulate de Curtea de Apel Suceava – 
Secţia penală şi pentru cauze cu minori, cu consecinţa stabilirii faptului că subiect 
activ al infracţiunii prevăzute de art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea 
operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele 
prevăzute de acte normative în vigoare, republicată, poate fi orice persoană fizică 
sau juridică. 

În argumentarea soluţiei propuse, constatând, prioritar, că sesizarea înde-
plineşte condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 475 din Codul de procedură 
penală, parchetul a reţinut că din expunerea de motive şi art. 1 ale Legii  
nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea 
efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, 
republicată, rezultă că actul normativ menţionat stabileşte cadrul legal aplicabil 
produselor susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele care au 
regimul juridic stabilit prin acte normative în vigoare, instituind totodată măsuri 
de prevenire, control şi combatere a consumului în vederea protejării sănătăţii 
populaţiei de acţiunile negative ale acestora. 

Opinia judecătorului-raportor 
Judecătorul-raportor a opinat în sensul că unica dezlegare ce se poate da 

chestiunii de drept ce formează obiectul sesizării este aceea că subiect activ al 
infracţiunii prevăzute în art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea 
operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele 
prevăzute de acte normative în vigoare, republicată, poate fi orice persoană fizică 
sau juridică. 

În argumentare, în esenţă, judecătorul-raportor a susţinut că art. 16 din Legea 
nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea 
efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, 
republicată, incriminează fapta persoanei care, fără a deţine autorizaţie eliberată în 
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condiţiile legii, efectuează operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile 
de a avea efecte psihoactive, fără a face trimiteri la alte noţiuni, cum ar fi cea de 
operator. 

În consecinţă, judecătorul-raportor a concluzionat că interpretarea art. 16 din 
Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a 
avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, 
republicată, conduce la o concluzie unică, respectiv aceea că subiect activ al 
infracţiunii incriminate poate fi orice persoană fizică sau juridică. 

  
Prin Decizia nr. 25/2015, ÎCCJ (Complet DCD/P) a admis sesizarea formulată 

de Curtea de Apel Suceava – Secţia penală şi pentru cauze cu minori prin înche-
ierea din 8 iulie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 2.747/40/2014. 

ÎCCJ a stabilit că subiect activ al infracţiunii prevăzute de art. 16 din Legea 
nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea 
efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, poate 
fi orice persoană fizică sau juridică. 
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DECIZIA ÎCCJ (COMPLET DCD/C) NR. 30/2015:  
ARTICOLUL UNIC H.G. NR. 507/2014  

PENTRU ACTUALIZAREA CUANTUMULUI CHIRIILOR 
AFERENTE IMOBILELOR RETROCEDATE ŞI AFECTATE 

UNOR DESTINAŢII DE INTERES PUBLIC 
 

 

De Redacţia ProLege 
 
 

Decizia 
ÎCCJ 

Complet 
ÎCCJ 

Act 
normativ 

Articol Sumar 

Decizia  
nr. 30/2015  
(M. Of.  
nr. 860 din 
18 
noiembrie 
2015) 

Complet 
DCD/C 

H.G. nr. 
507/2014 
(M. Of. 
nr. 459 
din 24 
iunie 
2014) 

Articolul 
unic 

Actualizare cuantumului 
chiriilor lunare prevăzute în 
anexele la H.G. nr. 1.886/2006 

  
În M. Of. nr. 860 din 18 noiembrie 2015, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet 

DCD/C) nr. 30/2015 referitoare la aplicarea şi interpretarea articolului unic din 
H.G. nr. 507/2014 pentru actualizarea cuantumului chiriilor aferente imobilelor 
retrocedate şi afectate unor destinaţii de interes public (M. Of. nr. 459 din 24 iunie 
2014), actualizarea cu indicele preţului de consum aferent perioadei cuprinse între 
luna aprilie a anului 2007 şi luna mai a anului 2014 se aplică şi cu privire la chiriile 
lunare prevăzute în anexa H.G. nr. 1.886/2006 pentru stabilirea cuantumului 
chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea 
nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în 
perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, ale art. 1 alin. (10) din O.U.G.  
nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor 
religioase din România şi ale art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999 privind resti-
tuirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale din România, cu modificările şi completările ulterioare, 
datorate anterior intrării în vigoare a H.G. nr. 507/2014. 
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 „(1) Cuantumul chiriilor lunare prevăzut în anexa nr. 1, pct. 1, 3 şi 4, şi în anexa  
nr. 2 la H.G. nr. 1.886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care 
fac obiectul prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al 
unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, ale art. 
1 alin. (10) din O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au 
aparţinut cultelor religioase din România şi ale art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999 
privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale din România, modificată şi completată prin H.G.  
nr. 343/2007, se actualizează cu indicele preţurilor de consum aferent perioadei cuprinse 
între luna aprilie a anului 2007 şi luna mai a anului 2014. 

(2) Cuantumul chiriilor lunare prevăzut în anexa nr. 1, pct. 2, la H.G. nr. 1.886/2006 
se actualizează cu indicele preţurilor de consum aferent perioadei cuprinse între luna 
ianuarie a anului 2007 şi luna mai a anului 2014. 

(3) Cuantumul chiriilor lunare rezultat în urma actualizării potrivit alin. (1) şi (2) se 
regăseşte în anexele nr. 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din respectiva hotărâre”. 

  
Prin raportul întocmit în cauză, conform art. 520 alin. (8) din Codul de pro-

cedură civilă, s-a apreciat că sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate prevăzute 
de art. 519 din Codul de procedură civilă. Pe fond s-a concluzionat că actualizarea 
cu indicele preţului de consum aferent perioadei cuprinse între luna aprilie a 
anului 2007 şi luna mai a anului 2014 se aplică şi cu privire la chiriile lunare 
prevăzute în anexa la H.G. nr. 1.886/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, datorate anterior intrării în vigoare a H.G. nr. 507/2014. 

  
Prin Decizia nr. 30/2015, ÎCCJ a admis sesizarea formulată de Tribunalul 

Mureş – Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.177/308/2014. 
ÎCCJ a stabilit faptul că în aplicarea şi interpretarea articolului unic din H.G. 

nr. 507/2014 pentru actualizarea cuantumului chiriilor aferente imobilelor 
retrocedate şi afectate unor destinaţii de interes public, actualizarea cu indicele 
preţului de consum aferent perioadei cuprinse între luna aprilie a anului 2007 şi 
luna mai a anului 2014 se aplică şi cu privire la chiriile lunare prevăzute în anexa 
H.G. nr. 1.886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor 
care fac obiectul prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind 
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 
– 22 decembrie 1989, ale art. 1 alin. (10) din O.U.G. nr. 94/2000 privind retro-
cedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi 
ale art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile 
care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 
din România, cu modificările şi completările ulterioare, datorate anterior intrării 
în vigoare a H.G. nr. 507/2014. 


