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IV. DIN JURISPRUDENŢA ÎCCJ 
 
 ABSTRACT 
 
Referral in the interest of the law 
As regards the activity of the High Court of Cassation and Justice, in May 2016, a 

referral in the interest of the law was published in the Official Journal of Romania 
regarding the provisions of the Law regarding the execution of punishments and of the 
detention measures ordered by the judicial bodies during the criminal trial. 

 
Criminal Judgment 
Moreover, several decisions delivered for solving certain matters of law were 

published in the Official Journal of Romania regarding the Criminal Code, the Code of civil 
procedure, the Labour Code, the Law regarding the unemployment insurance system and 
the stimulation of employment and the Law on the Statute of civil servants. 
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(M. Of. nr. 514 din 
14 august 2013; cu 
modif. ult) 

organele judiciare în cursul 
procesului penal, stabileşte 
că veniturile realizate ca 
urmare a muncii prestate de 
persoanele aflate în 
executarea unor pedepse 
privative de libertate nu pot 
fi poprite pentru executarea 
unor creanţe fiscale. 
În interpretarea şi aplicarea 
dispoziţiilor art. 87 din 
Legea nr. 254/2013 privind 
executarea pedepselor şi a 
măsurilor privative de 
libertate dispuse de 
organele judiciare în cursul 
procesului penal, stabileşte 
că veniturile realizate ca 
urmare a muncii prestate de 
persoanele aflate în 
executarea unor pedepse 
privative de libertate pot fi 
poprite pentru executarea 
unor creanţe fiscale stabilite 
prin hotărârile de 
condamnare. 

 
În M. Of. nr. 405 din 30 mai 2016, a fost publicată Decizia ÎCCJ nr. 3/2016. 

Înalta Curte s-a reunit pentru a soluţiona recursul în interesul legii în interpretarea 
şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 62 din Legea nr. 275/2006, actual art. 87 din 
Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal în ceea ce priveşte 
posibilitatea înfiinţării popririi asupra veniturilor realizate ca urmare a muncii 
prestate de persoanele aflate în executarea unor pedepse privative de libertate 
pentru executarea unor creanţe fiscale, altele decât despăgubirile civile, la care au 
fost obligate prin hotărârile de condamnare. 

 
Obiectul recursului în interesul legii 
Art. 62 („Repartizarea veniturilor”) Legea nr. 275/2006 
„(1) Veniturile prevăzute în art. 61 se încasează de către administraţia penitenciarului 

în care persoana condamnată execută pedeapsa privativă de libertate şi se repartizează după 
cum urmează: 
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a) 30% din venit revin persoanei condamnate, care poate folosi pe durata executării 
pedepsei 90% din acesta, iar 10% se consemnează pe numele său, urmând să fie încasat, 
împreună cu dobânda aferentă, în momentul punerii în libertate; 

a) 40% din venit revin persoanei condamnate, care poate folosi pe durata executării 
pedepsei 75% din acesta, iar 25% se consemnează pe numele său, urmând să fie încasat, 
împreună cu dobânda aferentă, în momentul punerii în libertate; 

b) 70% din venit revin Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, constituind 
venituri proprii care se încasează, se contabilizează şi se utilizează potrivit dispoziţiilor 
legale privind finanţele publice. 

b) 60% din venit revin Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, constituind 
venituri proprii care se încasează, se contabilizează şi se utilizează potrivit dispoziţiilor 
legale privind finanţele publice;“ 

c) administraţia penitenciarului are obligaţia de a aduce la cunoştinţa persoanei private 
de libertate posibilitatea încheierii unui contract de asigurare privind contribuţia la bugetul 
asigurărilor sociale de stat pentru veniturile realizate din munca prestată, pe perioada 
executării pedepsei. 

(2) În cazul în care persoana condamnată la o pedeapsă privativă de libertate a fost 
obligată la plata de despăgubiri civile, care nu au fost achitate până la data primirii în 
penitenciar, o cotă de 50% din procentul prevăzut la alin. (1) lit. a) se utilizează pentru 
repararea prejudiciului cauzat părţii civile”. 

Art. 87 („Repartizarea veniturilor”) din Legea nr. 254/2013 privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în 
cursul procesului penal 

„(1) Veniturile prevăzute la art. 86 se încasează de către administraţia penitenciarului 
în care se află persoana condamnată şi se repartizează după cum urmează: 

a) 40% din venit revine persoanei condamnate, care poate folosi pe durata executării 
pedepsei privative de libertate 90% din acesta, iar 10% se consemnează pe numele său, la 
Trezoreria Statului, urmând să fie încasat în momentul punerii în libertate; 

b) 60% din venit revine administraţiei penitenciarului, constituind venituri proprii 
care se încasează, se contabilizează şi se utilizează potrivit dispoziţiilor legale privind 
finanţele publice. 

(2) Administraţia penitenciarului are obligaţia de a aduce la cunoştinţa persoanei 
condamnate posibilitatea încheierii unui contract de asigurare privind contribuţia la 
bugetul asigurărilor sociale de stat pentru veniturile realizate din munca prestată, pe 
perioada executării pedepsei privative de libertate. Plata contribuţiei la bugetul asigurărilor 
sociale de stat se poate face din cota de 90% prevăzută la alin. (1) lit. a), repartizată pe 
numele persoanei condamnate. 

(3) În cazul în care persoana condamnată a fost obligată la plata de despăgubiri civile, 
care nu au fost achitate până la data primirii în penitenciar, o cotă de 50% din procentul 
prevăzut la alin. (1) lit. a) se utilizează pentru repararea prejudiciului cauzat părţii civile”. 
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Examen jurisprudenţial 
– Unele instanţe au admis cererile de menţinere a popririi formulate de admi-

nistraţiile financiare şi au dispus menţinerea popririi, apreciind că poate face 
obiectul executării silite o cotă procentuală de 1/3 din veniturile realizate de 
debitor, procent ce se calculează în raport de cota cu 40% din veniturile nete 
încasate de acesta, legiuitorul înţelegând ca pentru diferenţa de 60% să stabilească 
o altă destinaţie a acestor venituri, direcţionându-le terţului poprit. 

S-a argumentat de către aceste instanţe că în mod greşit s-a apreciat că sumele 
restante provenite din cheltuieli de judecată şi amenzi, pentru care s-a început 
executarea silită, nu reprezintă despăgubiri civile pentru a putea fi urmărite, 
returnând adresa de înfiinţare a popririi. 

Prevederile art. 62 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 instituie doar o limită – cea 
de 50% din veniturile ce îi revin persoanei condamnate, potrivit art. 62 alin. (1)  
lit. a) din acelaşi act normativ -, care ar putea fi utilizată pentru repararea preju-
diciului cauzat părţii civile, interpretare în sprijinul căreia sunt şi dispoziţiile art. 63 
din aceeaşi lege. 

O altă argumentare a fost aceea că, dacă veniturile persoanei care execută o 
pedeapsă privativă de libertate nu sunt utilizate pentru repararea unui prejudiciu 
şi nici pentru repararea vreunei pagube cauzate la locul de muncă, nu există 
temeiuri pentru a nu putea fi utilizate pentru îndeplinirea altor obligaţii, mai ales 
că mijloacele de existenţă (cazare, hrană) sunt asigurate. 

– Alte instanţe de judecată au respins cererile formulate de administraţiile 
finanţelor publice de menţinere a popririi asupra sumelor de bani pe care terţii 
popriţi – penitenciarele – le datorau debitorilor aflaţi în executarea unor pedepse 
privative de libertate, pentru recuperarea debitelor reprezentând cheltuieli judi-
ciare, altele decât despăgubirile civile datorate părţilor civile. 

Aceste instanţe au reţinut că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru menţinerea 
popririi, având în vedere dispoziţiile art. 61 şi 62 din Legea nr. 275/2006, în prezent 
abrogată, precum şi dispoziţiile art. 86 şi 87 din Legea nr. 254/2013, potrivit cărora 
veniturile realizate de către persoanele condamnate pentru munca prestată nu 
constituie venituri salariale. În această situaţie, aceste venituri nu pot fi urmărite şi 
executate silit. Mai mult, textul art. 452 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură civilă 
de la 1865 se referă la sumele de bani ce nu pot fi supuse executării silite prin 
poprire, respectiv cele care au o afectaţiune specială. Astfel, Legea nr. 275/2006, la 
art. 49 alin. (4), se referă la o situaţie specială, şi anume la sumele de bani cuvenite 
persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate pentru munca 
prestată, care pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de petiţionare, a dreptului 
la corespondenţă, convorbiri telefonice, examinări medicale, cumpărarea de 
bunuri, sprijinirea familiei şi repararea pagubelor aduse bunurilor puse la dispo-
ziţie de penitenciar. 

Argumentului că legiuitorul nu limitează expres scopurile în care aceste sume 
pot fi folosite – care ar deschide posibilitatea popririi lor -, aceste instanţe i-au 
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răspuns prin aceea că legea limitează clar destinaţiile acestor sume de bani, 
deoarece, în caz contrar, ar fi fost folosită sintagma „precum şi în alte scopuri” sau, 
mai precis, s-ar fi menţionat expres cazul achitării amenzilor penale sau a 
cheltuielilor judiciare la care a fost obligat inculpatul către stat. 

 
Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
Prin Decizia nr. 4 din 21 septembrie 1998, pronunţată în Dosarul nr. 2/1998, 

Curtea Supremă de Justiţie, constituită în Secţii Unite, a statuat că poprirea poate fi 
validată chiar şi în cazul în care debitorul nu are disponibil bănesc în contul 
deschis la terţul poprit, executarea popririi urmând să aibă loc în măsura 
alimentării contului. 

Având în vedere dispoziţiile art. 1718 din Codul civil de la 1864, potrivit cărora 
„oricine este obligat personal este ţinut de a îndeplini îndatoririle sale cu toate 
bunurile sale, mobile şi imobile, prezente şi viitoare”, instanţa supremă a reţinut 
că, pentru ca o poprire să producă efecte faţă de terţul poprit, prin art. 452 din 
Codul de procedură civilă de la 1865 se cere ca, în momentul înfiinţării popririi, 
terţul poprit să fie dator faţă de debitorul creditorului urmăritor. Iar prin sume 
datorate de terţul poprit trebuie înţelese nu numai sumele exigibile în momentul 
înfiinţării popririi, ci şi acelea care se vor datora, cum sunt sumele care fac obiectul 
unei datorii existente în momentul înfiinţării popririi, dar care va deveni exigibilă 
ulterior, precum şi sumele făcând obiectul unei datorii ce se va naşte după data 
înfiinţării popririi, dar care provin dintr-un raport juridic existent la acea dată între 
terţul poprit şi creditorul debitorului urmărit. 

Caracterul mixt de procedură de urmărire silită şi de act de conservare pe care 
îl are poprirea impune validarea ei şi pentru sumele ce se vor datora în viitor. 

Această condiţionare nu poate opri însă validarea popririi în cazul în care, la 
un moment dat, debitorul poprit nu are disponibil bănesc în contul deschis la terţul 
poprit, atât timp cât executarea popririi poate să aibă loc pe măsura completării 
contului cu noi sume de bani 

 
Jurisprudenţa Curţii Constituţionale 
Curtea Constituţională, prin Deciziile nr. 798 din 27 septembrie 2007, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 13 noiembrie 2007, şi  
nr. 1.226 din 18 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 838 din  
12 decembrie 2008, a respins excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii 
nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal, iar prin Decizia nr. 436 din 9 iunie 2015, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 626 din 18 august 2015, a respins ca inadmisibilă 
excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr. 254/2013. 
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Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului 
În jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat că, în 

cazul executării silite a unei sentinţe sau decizii, executarea trebuie să fie consi-
derată ca făcând parte integrantă din proces în sensul art. 6 paragraful 1 din 
Convenţie, neexecutarea angajând responsabilitatea statului, deoarece actele sau 
omisiunile administraţiei nu pot avea drept consecinţă nici împiedicarea executării, 
nici, cu atât mai puţin, repunerea în discuţie a fondului deciziei. 

De aici rezultă că autorităţile potenţial responsabile trebuie să ia măsurile 
adecvate şi suficiente pentru a asista creditorul, chiar dacă acesta este statul, în 
recuperarea efectivă a prejudiciului cauzat, întrucât altfel protejarea drepturilor 
creditorului ar deveni teoretică sau iluzorie, iar nu concretă şi efectivă. 

 
Punctul de vedere al procurorului general 
Pornind de la jurisprudenţa expusă anterior, titularul sesizării a expus urmă-

torul punct de vedere: 
În cazul persoanei condamnate care obţine venituri periodice din munca 

prestată, în baza unui contract de prestări de servicii, s-a reţinut că o condiţie ar fi 
aceea a existenţei unui contract între persoana condamnată şi administraţia 
penitenciarului, la momentul solicitării înfiinţării popririi de către administraţia 
finanţelor publice, sau existenţa unor sume de bani provenite dintr-un astfel de 
contract, cu titlu de disponibil bănesc, în fişa contabilă a persoanei condamnate, 
chiar dacă aceasta, din diferite motive, nu mai prestează munca remunerată. Din 
această perspectivă, a apreciat că poate face obiectul popririi cota din suma de bani 
cuvenită persoanei condamnate pentru munca prestată, abordare care respectă pe 
deplin toate drepturile şi libertăţile persoanelor condamnate, inclusiv dreptul de 
proprietate privată, drept analizat în materia executării silite de către Curtea 
Constituţională, care a reţinut că finalitatea prevederilor art. 44 alin. (1) teza a II-a 
din Constituţia României, republicată, constă în asigurarea realizării dreptului de 
proprietate ca drept subiectiv fundamental într-o dimensiune rezonabilă, de natură 
a asigura respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale altor subiecte de drept 
cărora statul este ţinut, în egală măsură, să le acorde ocrotire. În condiţiile în care 
participarea la circuitul civil, componentă esenţială a vieţii sociale, cu corolarul său 
– dobândirea de drepturi şi asumarea de obligaţii – constituie însăşi raţiunea de a fi 
a oricărui subiect de drept, Curtea Constituţională a apreciat că ar fi fost un 
nonsens ca din acest circuit să fie exclus dreptul de proprietate. A accepta un atare 
punct de vedere ar însemna a institui o clauză de nerăspundere pentru titularul 
obligaţiei asumate (debitor), pus astfel la adăpost împotriva valorificării silite a 
creanţei de către creditorul său. Realizarea dreptului acestuia din urmă ar deveni 
dependentă exclusiv de bunul plac al debitorului, ceea ce ar afecta esenţial 
securitatea circuitului civil. 

Cu privire la raportul dintre persoana condamnată şi administraţia peniten-
ciarului în legătură cu sumele de bani cuvenite pentru munca prestată, astfel cum 
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rezultă din actele normative, titularul sesizării a arătat că, potrivit art. 57-63 din 
Legea nr. 275/2006, munca prestată de către persoana condamnată este remu-
nerată, cu anumite excepţii, ea fiind realizată în regim de prestări de servicii; 
repartizarea veniturilor, după încasarea lor de către penitenciar, urma a se face 
conform prevederilor art. 62, care se completau cu dispoziţiile art. 49, în sensul că 
totalitatea sumelor de bani aparţinând persoanei condamnate era contabilizată în 
fişa contabilă nominală, iar, în cazul cotelor, legea stipula că „pot fi folosite pentru 
exercitarea dreptului de petiţionare, a dreptului la corespondenţă şi a dreptului la 
convorbiri telefonice, pentru efectuarea examenului medical prevăzut în art. 51 
alin. (4), pentru cumpărarea de bunuri, sprijinirea familiei sau alte asemenea 
scopuri, pentru repararea pagubelor cauzate bunurilor puse la dispoziţie de 
administraţia penitenciarului şi pentru plata transportului până la domiciliu la 
punerea în libertate”. Titularul sesizării a precizat că aceste dispoziţii au fost 
preluate în art. 70 şi 83-88 din Legea nr. 254/2013, noua lege de executare a 
pedepselor, conform prevederilor art. 188, care conţin dispoziţii tranzitorii. Alt act 
normativ incident este Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.055/C/2007 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind primirea, păstrarea şi restituirea 
bunurilor, obiectelor de valoare şi valorilor, proprietate personală, ale persoanelor 
private de libertate, care, în art. 1 din anexă, defineşte valorile proprietate 
personală ca fiind inclusiv sumele de bani în lei sau valută alături de instrumente 
de valoare, cec-uri, carduri, acţiuni, obligaţiuni, recipise, iar în art. 3, prevede că 
evidenţa acestora este ţinută de compartimentul financiar. Gestionarea sumelor de 
bani cuvenite şi folosite de persoana condamnată se face de către penitenciar prin 
întocmirea fişei contabile nominale, în care se consemnează disponibilul bănesc, 
după încunoştinţarea persoanei despre primirea acestora sub semnătură dată pe 
borderoul de încasare, într-un cont de disponibil pentru sume de mandat şi sume 
în depozit. Administraţia penitenciarului are obligaţia de a verifica lunar 
concordanţa dintre soldurile fişei contabile nominale cu soldul de cont centrali-
zatoare „creditori”. 

Aşadar, documentele de evidenţă care reflectă mişcarea bunurilor, a obiectelor 
de valoare şi a valorilor, care includ şi sumele de bani cuvenite pentru munca 
prestată, sunt fişele contabile nominale, borderoul de încasare şi bonul de primire. 

În raport cu dispoziţiile legale menţionate, titularul sesizării a subliniat că 
sumele de bani cuvenite persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de 
libertate pentru munca prestată, alături de alte sume primite sau de sumele aflate 
asupra lor în momentul încarcerării, sunt incluse de legiuitor în noţiunea de valori, 
indiferent de modul în care sunt gestionate ori subgestionate de administraţia 
penitenciarului, şi sunt proprietatea personală a acestora. Aceste sume de bani sunt 
la dispoziţia persoanei condamnate fie în timpul executării pedepsei, fie la 
momentul liberării. 

În schimb, un procent de 60% din suma de bani datorată pentru munca 
prestată nu aparţine persoanei condamnate, deoarece constituie venituri proprii ale 
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Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care se încasează, se contabilizează şi se 
utilizează potrivit dispoziţiilor legale privind finanţele publice. 

Sub aspectul creanţelor persoanelor fizice care au obţinut prin hotărâri 
judecătoreşti pronunţate împotriva persoanei condamnate dreptul la despăgubiri 
civile şi al creanţelor persoanelor juridice, instituţiilor publice care deţin titluri 
executorii ca urmare a sancţionării contravenţionale sau penale sub forma amenzii 
a condamnatului, a dispunerii confiscării sau a obligării la plata cheltuielilor 
judiciare, titularul sesizării a prezentat opinia următoare: 

Codul civil de la 1864, începând cu art. 1720, reglementa privilegiile şi 
ipotecile. 

Privilegiile sunt preferinţe pe care legea le acordă în considerarea calităţii 
creditorilor, în scopul recuperării prioritare a creanţelor lor. 

În cazul persoanei care a solicitat şi a primit despăgubiri civile, art. 62 din 
Legea nr. 275/2006, în prezent art. 87 din Legea nr. 254/2013, stabileşte că o cotă de 
50% din veniturile care revin persoanei condamnate se utilizează pentru repararea 
prejudiciului. În cazul creanţelor statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, 
prin raportare la prevederile art. 1.725 din Codul civil de la 1864 sau la prevederile 
art. 2.328 din noul Cod civil, este recunoscut un tip de preferinţă specială, sursa 
acesteia fiind legea specială. 

Prin urmare, atât creanţa persoanei prejudiciate, cât şi creanţa bugetară sunt 
creanţe privilegiate. 

Creanţa persoanei prejudiciate, reprezentând despăgubirea civilă stabilită în 
favoarea sa, poate fi recuperată prin înfiinţarea popririi asupra sumei de bani 
cuvenite persoanei condamnate pentru munca depusă şi remunerată. 

În cazul creanţei datorate bugetului de stat, executarea silită prin poprire 
vizează, potrivit art. 149 alin. (1) şi (4) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită 
în continuare Codul de procedură fiscală, „orice sume urmăribile reprezentând 
venituri şi disponibilităţi băneşti (…) deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, 
debitorului de către terţe persoane (…)”, iar dacă sumele „reprezintă venituri 
băneşti ale debitorului persoană fizică, realizate ca angajat (…), sunt supuse 
urmăririi numai în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă”. 

Cu privire la sumele ce urmau a fi recuperate de administraţiile financiare, din 
jurisprudenţa analizată, titularul sesizării a constatat că ele reprezentau fie amenzi, 
fie sume care trebuiau confiscate, fie cheltuieli judiciare. 

În cazul amenzilor contravenţionale, potrivit art. 39 alin. (2) şi (3) din O.G.  
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
executarea acestora se face în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind 
executarea silită a creanţelor fiscale. 

Legea nr. 275/2006, în art. 7, prevedea că, în cazul nerespectării termenului de 
achitare integrală sau parţială, executarea pedepsei amenzii se face potrivit dispo-
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ziţiilor privind executarea silită a creanţelor bugetare şi cu procedura prevăzută de 
aceste dispoziţii, executorii judecătoreşti având obligaţia de a comunica instanţei 
de executare, la momentul achitării integrale a amenzii, executarea acesteia sau să 
înştiinţeze cu privire la orice împrejurare care împiedică executarea. 

Totodată, potrivit prevederilor art. 46 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele 
judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial nr. 392 din 29 iunie 2013, cu 
modificările şi completările ulterioare, sumele realizate din cheltuielile judiciare 
avansate de stat din bugetele aprobate Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public 
pentru desfăşurarea proceselor penale, care sunt suportate de părţi sau de alţi 
participanţi la proces, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală, 
precum şi din amenzile judiciare se constituie venit la bugetul de stat şi se virează 
într-un cont distinct de venituri al acestuia. Executarea silită a hotărârii se va 
efectua prin organele de executare din subordinea Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală în a căror rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul, 
potrivit legislaţiei privind executarea silită a creanţelor fiscale. 

Cu privire la natura drepturilor băneşti cuvenite persoanei condamnate ca 
urmare a muncii prestate şi remunerate, art. 61 alin. (1) din Legea nr. 275/2006 
prevedea că veniturile realizate de persoanele condamnate la pedepse privative de 
libertate nu constituie venituri salariale, dispoziţiile fiind preluate prin art. 86  
alin. (1) din Legea nr. 254/2013. În sens contrar, potrivit Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, 
cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Norme 
metodologice, la pct. 68 lit. j) dat în aplicarea art. 55 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare 
Codul fiscal, se precizează că veniturile obţinute de condamnaţii care execută 
pedepse la locul de muncă reprezintă venituri din salarii sau sunt considerate 
asimilate salariilor, deoarece sunt sume încasate ca urmare a unei relaţii contrac-
tuale de muncă, sume primite în baza unor legi speciale, şi de aceea administraţiile 
financiare au procedat la executarea silită în temeiul prevederilor din Codul de 
procedură fiscală. 

Revenind la dispoziţiile Codului de procedură fiscală privind poprirea, care, în 
cazul veniturilor periodice, se completează cu dispoziţiile Codului de procedură 
civilă, titularul sesizării a analizat compatibilitatea prevederilor art. 452-461 din 
Codul de procedură civilă de la 1865, în prezent art. 781-794 din noul Cod de 
procedură civilă, cu dispoziţiile celor două legi privind executarea pedepselor 
privative de libertate, dar şi cu cele ale Codului de procedură fiscală. Cum 
debitorul este ţinut şi obligat personal a răspunde cu bunurile sale, prezente şi 
viitoare, a apreciat că este necesar a se stabili în ce măsură cota din suma de bani 
cuvenită persoanei condamnate pentru munca prestată este sau nu sesizabilă, total 
ori parţial. 

Principiul insesizabilităţii este consacrat şi detaliat de Codul de procedură 
civilă de la 1865, care în art. 452 alin. 1 şi alin. 2 lit. a) prevedea că: 
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„Sunt supuse executării silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare 
sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului de o a treia 
persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi 
juridice existente. 

Nu sunt supuse executării silite prin poprire: 
a) sumele care sunt destinate unei afectaţiuni speciale prevăzute de lege şi 

asupra cărora debitorul este lipsit de dreptul de dispoziţie;” 
Cu privire la insesizabilitatea invocată de instanţele care au respins cererile de 

menţinere a popririi, s-au reţinut următoarele: din analiza, în ansamblu, a preve-
derilor Legii nr. 275/2006 şi ale Legii nr. 254/2013 rezultă care sunt drepturile şi 
obligaţiile persoanei condamnate, dar şi drepturile şi obligaţiile administraţiei 
penitenciarului. Cotele din sumele de bani cuvenite persoanei condamnate pentru 
munca prestată, alături de alte sume, în cazul în care sunt primite de persoana 
condamnată, pot fi folosite pentru exercitarea dreptului la petiţionare, a dreptului 
la corespondenţă, a dreptului la convorbiri telefonice, pentru efectuarea exame-
nului medical, repararea pagubelor cauzate bunurilor puse la dispoziţie de 
administraţia penitenciarului, cumpărarea de bunuri, sprijinirea familiei sau alte 
asemenea scopuri, inclusiv îndeplinirea obligaţiilor civile stabilite prin hotărâri de 
condamnare, dar şi pentru plata transportului până la domiciliu la punerea în 
libertate. Prin urmare, titularul sesizării a arătat că unele drepturi, dintre cele 
anterior menţionate, sunt recunoscute de legiuitor în favoarea persoanei condam-
nate, iar în cazul în care exercitarea acestora ar fi încălcată, persoana condamnată 
poate face plângere la judecătorul delegat pentru executarea pedepselor. 

Având în vedere că obiectul popririi îl constituie o cotă din suma cuvenită 
persoanei condamnate pentru munca depusă, se poate analiza care sunt limitele 
popririi. 

În cazul persoanei condamnate, se observă că, în privinţa cotei din sumele de 
bani cuvenite lunar pentru munca prestată, aceasta este destinată satisfacerii unor 
nevoi personale şi respectării unor drepturi, dar în art. 49 alin. (4) din Legea  
nr. 275/2006, respectiv în art. 70 alin. (4) din Legea nr. 254/2013, sunt precizaţi şi 
creditorii care au un drept de preferinţă: Administraţia Penitenciarelor, membrii 
familiei care au nevoie de sprijin, dar şi creditorii ale căror creanţe au fost stabilite 
prin hotărârea de condamnare, creanţe în care pot fi incluse şi creanţele fiscale 
cuvenite statului. 

Se poate remarca faptul că prin aceste dispoziţii legale s-a instituit o 
insesizabilitate relativă şi parţială, enumerarea scopurilor în care pot fi folosite 
sumele de bani fiind orientativă, exemplificativă, constituind anumite preferinţe, 
fără a se putea reţine însă că este vorba de o insesizabilitate absolută şi totală, care 
ar fi făcut ca această categorie de venituri să fie exceptată de la urmărire în mod 
obişnuit. 

Legiuitorul foloseşte sintagma ”cotele din sumele de bani cuvenite (…) pot fi 
folosite”, de unde rezultă că destinaţia acestor sume este stabilită, în primul rând, 
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în favoarea titularului acestora şi, numai în câteva cazuri prevăzute de legiuitor, în 
favoarea altor beneficiari. 

Dacă, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 254/2013, o parte din instanţe au 
apreciat că aceste sume de bani nu ar putea face obiectul menţinerii popririi, în 
prezent, având în vedere prevederile art. 70 alin. 4 lit. i) din Legea nr. 254/2013, se 
poate aprecia că sumele respective pot face obiectul popririi. 

Această apreciere se impune, deoarece: 
– potrivit prevederilor art. 149 din Codul de procedură fiscală privind 

executarea silită a sumelor ce se cuvin debitorilor, sunt supuse executării şi pot face 
obiectul popririi sumele urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi în lei şi 
în valută; 

– dispoziţiile Codului de procedură civilă privind sumele de bani realizate ca 
angajat, supuse urmăririi, coroborate cu prevederile art. 169 din Legea nr. 53/2003 
– Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt 
aplicabile, deoarece, în cazul persoanei condamnate, veniturile sunt realizate în 
baza unui contract de prestări de servicii; 

– persoana condamnată, în calitate de proprietar, are dreptul de dispoziţie 
asupra acestor sume de bani, putând opta cu privire la modul de folosire; 

– refuzul terţului poprit privind înfiinţarea popririi se poate manifesta numai 
atunci când nu datorează vreo sumă de bani debitorului urmărit, adică nu a existat 
sau nu există un contract între administraţia penitenciarului şi condamnat, sau 
când invocă alte neregularităţi, cum ar fi împrejurarea că persoana a fost transfe-
rată în alt penitenciar sau că nu corespund datele de stare civilă ale debitorului etc.; 

– refuzul menţinerii popririi nu se poate face de magistratul instanţei civile, 
deoarece, dacă poprirea ar afecta drepturile persoanelor condamnate prevăzute de 
art. 49 alin. (4) din Legea nr. 275/2006 sau art. 70 alin. (4) din Legea nr. 254/2013, 
această încălcare nu poate fi constatată decât de judecătorul delegat, devenit 
judecător de supraveghere a privării de libertate; 

– cotele din sumele de bani cuvenite persoanelor condamnate pentru munca 
prestată nu sunt destinate asigurării protecţiei sociale a debitorului care nu ar 
putea fi anihilat până la limita subzistenţei, ci sunt destinate exercitării unor 
drepturi care au o valoare importantă pentru persoanele aflate în astfel de situaţii. 

Faţă de cele expuse, în interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 62 alin. (1)  
lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 275/2006, respectiv a dispoziţiilor art. 87 alin. (1)  
lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 254/2013, se pot reţine următoarele: 

– în situaţia în care nu există alţi creditori decât administraţia financiară, aceste 
cote pot face obiectul popririi; 

– în situaţia concursului dintre creditori, se consideră că administraţiile finan-
ciare au un drept de preferinţă de acelaşi rang cu cel al administraţiei peniten-
ciarului sau al părţii civile, astfel încât distribuirea sumei se va face proporţional, 
respectându-se drepturile de preferinţă ale creditorilor, cu precizarea că respe-
ctarea drepturilor persoanei condamnate, astfel cum sunt menţionate în preve-
derile art. 49 alin. (4) din Legea nr. 275/2006, respectiv art. 70 alin. (4) din Legea  
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nr. 254/2013, este prioritară înfiinţării sau menţinerii popririi, în sensul că 
excedentul bănesc poate fi urmărit. 

A considera altfel înseamnă a extinde, nejustificat, aplicarea normei generale 
prevăzute de art. 452 alin. 1 şi 2 lit. a) din Codul de procedură civilă de la 1865, 
respectiv prevederile art. 781 alin. (1) şi alin. (5) lit. a) din Codul de procedură civilă. 

 
Raportul asupra recursului în interesul legii 
Raportul întocmit de judecătorii-raportori, desemnaţi conform art. 516 alin. (5) 

din Codul de procedură civilă, a concluzionat că, în interpretarea şi aplicarea 
dispoziţiilor art. 62 din Legea nr. 275/2006, veniturile realizate ca urmare a muncii 
prestate de persoanele aflate în executarea unor pedepse privative de libertate nu 
pot fi poprite pentru executarea unor creanţe fiscale, altele decât despăgubirile 
civile, la care au fost obligate prin hotărârile de condamnare. 

Referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 87 din Legea nr. 254/2013, 
s-a apreciat că nu sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate privind pronunţarea 
unei decizii care să asigure, în interesul legii, interpretarea şi aplicarea unitară a 
dispoziţiilor articolului anterior menţionat, însă, în cazul în care se va aprecia că 
sunt întrunite condiţiile de admisibilitate a sesizării formulate, s-a propus ca, în 
interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 87 din Legea nr. 254/2013, să se decidă 
că veniturile realizate ca urmare a muncii prestate de persoanele aflate în execu-
tarea unor pedepse privative de libertate pot fi poprite pentru executarea unor 
creanţe fiscale, altele decât despăgubirile civile, la care au fost obligate prin 
hotărârile de condamnare. 

 
Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 3/2016 
Prin Decizia nr. 3/2016, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul în interesul legii 

formulat de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind 
interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 62 din Legea nr. 275/2006 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal, precum şi dispoziţiilor art. 87 din Legea nr. 254/2013 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal şi, în consecinţă, a stabilit că: 

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 62 din Legea nr. 275/2006 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal, stabileşte că veniturile realizate ca urmare a muncii prestate de 
persoanele aflate în executarea unor pedepse privative de libertate nu pot fi 
poprite pentru executarea unor creanţe fiscale. 

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 87 din Legea nr. 254/2013 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal, stabileşte că veniturile realizate ca urmare a 
muncii prestate de persoanele aflate în executarea unor pedepse privative de 
libertate pot fi poprite pentru executarea unor creanţe fiscale stabilite prin 
hotărârile de condamnare. 
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DECIZIA ÎCCJ (COMPLET DCD/P) NR. 9/2016  
(M. OF. NR. 356/10.05.2016): DISPOZIŢIILE ART. 371 ŞI ART. 4 

DIN CODUL PENAL 
 

 

De Redacţia ProLege 
 

Decizia 
ÎCCJ 

Complet 
ÎCCJ 

Actul 
normativ 

Articol Sumar 

Decizia 
nr. 
9/2016 

Complet 
DCD/P 

Codul 
penal 

Art.371 
şi art. 4 

– În aplicarea dispoziţiilor art. 371 
din Codul penal, în cazul 
infracţiunii de tulburare a ordinii şi 
liniştii publice, pentru existenţa 
infracţiunii, violenţele, ameninţările 
sau atingerile grave aduse demnităţii 
nu trebuie să fie comise împotriva 
mai multor persoane, fiind suficient 
ca violenţele, ameninţările ori 
atingerile grave aduse demnităţii, 
care tulbură ordinea şi liniştea 
publică, să fie săvârşite, în public, 
împotriva unei persoane. 
– În ipoteza în care violenţele, 
ameninţările sau atingerile grave 
aduse demnităţii persoanei, care 
tulbură ordinea şi liniştea publică, 
au fost comise, în public, împotriva 
unei singure persoane, nu operează 
dezincriminarea, nefiind incidente 
dispoziţiile art. 4 din Codul penal. 

 
În M. Of. nr. 356 din 10 mai 2016, a fost publicată Decizia ÎCCJ nr. 9/2016. 

Înalta Curte s-a reunit pentru a dezbate cu privire la pronunţarea unei hotărâri 

Revista Universul Juridic  nr. 5, mai 2016, p. 177-181 
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prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Dacă elementul 
material al laturii obiective a infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice 
prevăzute de art. 371 din Codul penal trebuie îndreptat împotriva mai multor 
persoane şi dacă în situaţia în care acţiunea descrisă a vizat o singură persoană 
operează dezincriminarea conform art. 4 din Codul penal”. 

 
Obiectul dezlegării chestiunii de drept 
Art. 371 („Tulburarea ordinii şi liniştii publice”) şi art. 4 („Aplicarea legii 

penale de dezincriminare”) din Codul penal 
Art. 371 („Tulburarea ordinii şi liniştii publice”) 
„Fapta persoanei care, în public, prin violenţe comise împotriva persoanelor sau 

bunurilor ori prin ameninţări sau atingeri grave aduse demnităţii persoanelor, tulbură 
ordinea şi liniştea publică se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”. 

Art. 4 („Aplicarea legii penale de dezincriminare”) 
„Legea penală nu se aplică faptelor săvârşite sub legea veche, dacă nu mai sunt 

prevăzute de legea nouă. În acest caz, executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a 
măsurilor de siguranţă, pronunţate în baza legii vechi, precum şi toate consecinţele penale 
ale hotărârilor judecătoreşti privitoare la aceste fapte încetează prin intrarea în vigoare a 
legii noi”. 

 
Examen jurisprudenţial 
S-au transmis puncte de vedere asupra chestiunii de drept din partea curţilor 

de apel, conturându-se două opinii: 
În opinia majoritară s-a susţinut că elementul material al laturii obiective a 

infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice prevăzute de art. 371 din Codul 
penal este întrunit chiar dacă acţiunea inculpatului vizează o singură persoană, 
întrucât aceasta se răsfrânge asupra tuturor persoanelor prezente, cu condiţia 
îndeplinirii condiţiei esenţiale a comiterii faptei în public. 

În opinia minoritară s-a susţinut că elementul material al laturii obiective a 
infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice prevăzute de art. 371 din Codul 
penal trebuie îndreptat împotriva mai multor persoane, în textul incriminator 
regăsindu-se termenul „persoane”. Aşadar, din interpretarea gramaticală a normei 
de incriminare a infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice rezultă că 
pluralul folosit de legiuitor conduce la concluzia că sunt întrunite elementele 
constitutive ale infracţiunii doar în situaţia în care acţiunea este îndreptată 
împotriva mai multor persoane. 

Când legiuitorul a vrut să ocrotească o singură persoană, ca subiect pasiv, a 
făcut-o prin titlul I intitulat („Infracţiuni contra persoanei”), cap. II intitulat 
(„Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii unei persoane”) din Partea 
specială a Codului penal. 

În unanimitate, s-a susţinut că, în situaţia în care acţiunea descrisă vizează o 
singură persoană, nu operează dezincriminarea conform art. 4 din Codul penal. 
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Opiniile specialiştilor consultaţi în cauză 
În punctul de vedere transmis de Universitatea de Vest din Timişoara, 

Facultatea de Drept şi Știinţe Administrative, s-a arătat că obiectul juridic protejat 
prin norma de incriminare sunt relaţiile sociale privind ordinea şi liniştea publică, 
ca specie a relaţiilor de convieţuire socială. Ordinea publică este dată de respec-
tarea ordinii de drept care asigură tuturor cetăţenilor simţământul siguranţei şi al 
liniştii, asigură existenţa paşnică a indivizilor şi a bunurilor acestora. Ordinea şi 
liniştea publică sunt cerinţe fundamentale ale statului de drept, asigurând 
exerciţiul în societate al drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. Infracţiunile contra 
ordinii şi liniştii publice sunt infracţiuni de pericol şi, de regulă, nu au obiect 
material. În cazul infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice săvârşite prin 
violenţe, obiectul material îl constituie corpul sau bunurile victimei, subiect pasiv 
adiacent (secundar) al infracţiunii, dar dacă violenţele exercitate asupra acestora au 
ca rezultat vătămări corporale sau distrugeri de bunuri, va exista un concurs ideal 
(formal) de infracţiuni. Infracţiunea prezintă un subiect pasiv principal, care este 
statul, ca titular al valorilor sociale protejate (ordinea şi liniştea publică). 
Infracţiunea poate avea şi un subiect pasiv secundar (adiacent), reprezentat de 
persoanele cărora li s-a adus atingere prin violenţele, ameninţările sau atingerile 
grave aduse demnităţii acestora sau distrugerea bunurilor lor. În acest caz, 
vătămările aduse persoanelor sau distrugerea bunurilor lor constituie infracţiuni 
distincte, în concurs cu infracţiunea de tulburare a ordinii şi liniştii publice. 
Elementul material al laturii obiective a infracţiunii se poate realiza prin modalităţi 
alternative, constând în violenţe comise împotriva persoanelor sau bunurilor, 
ameninţări sau atingeri grave aduse demnităţii persoanelor. Cerinţa esenţială este 
ca aceste fapte să fie săvârşite în public. Înţelesul noţiunii de faptă „săvârşită în 
public” este dat de prevederile art. 184 din Codul penal, potrivit căruia fapta se 
consideră săvârşită în public atunci când a fost comisă: a) într-un loc care prin 
natura sau destinaţia lui este totdeauna accesibil publicului, chiar dacă nu este 
prezentă nicio persoană; b) în orice alt loc accesibil publicului, dacă sunt de faţă 
două sau mai multe persoane; c) într-un loc neaccesibil publicului, însă cu intenţia 
ca fapta să fie auzită sau văzută şi dacă acest rezultat s-a produs faţă de două sau 
mai multe persoane; d) într-o adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu 
excepţia reuniunilor care por fi considerate că au caracter de familie, datorită 
naturii relaţiilor dintre persoanele participante. 

Specialiştii din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai din 
Cluj-Napoca – Catedra de drept penal au susţinut că pentru realizarea elementelor 
constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 371 din Codul penal nu este necesar 
ca acţiunea din structura laturii obiective să fie îndreptată asupra mai multor 
persoane ori bunuri. Cu alte cuvinte, deşi legiuitorul a folosit pluralul în conţinutul 
normei de incriminare referindu-se la „persoane” şi „bunuri”, nu înseamnă că nu 
sunt îndeplinite elementele constitutive ale infracţiunii atunci când acţiunea de 
lovire ori de ameninţare vizează o singură persoană, atâta vreme cât se poate 
identifica pe lângă acestea şi urmarea cerută de art. 371, respectiv fapta persoanei 
care, în public, prin violenţe, tulbură ordinea şi liniştea publică. 
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Legat de acest aspect, în literatura de specialitate s-a statuat faptul că, raportat 
la interpretarea gramaticală a unei norme penale, singularul include pluralul şi 
viceversa. 

Specialiştii din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii „Nicolae Titulescu” – 
Catedra de drept penal au opinat în sensul că infracţiunea de tulburare a ordinii şi 
liniştii publice subzistă şi în ipoteza în care actul de violenţă este îndreptat 
împotriva unei singure persoane, sub condiţia ca fapta să se petreacă în public şi 
prin aceasta să se genereze publicului sentimente de dezaprobare, indignare şi 
insecuritate socială. 

 
Puncte de vedere exprimate în cauză 
Punctul de vedere exprimat de Direcţia legislaţie, studii, documentare şi 

informatică juridică din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie asupra 
chestiunii de drept supuse dezlegării 

Direcţia de specialitate opinează în sensul că violenţele, ameninţările sau atin-
gerile grave aduse demnităţii nu trebuie să fie comise împotriva mai multor 
persoane, pentru existenţa infracţiunii prevăzute în art. 371 din Codul penal fiind 
suficient ca violenţele, ameninţările ori atingerile grave aduse demnităţii, care 
tulbură ordinea şi liniştea publică, să fie săvârşite, în public, împotriva unei 
persoane. 

În consecinţă, în ipoteza în care violenţele, ameninţările sau atingerile grave 
aduse demnităţii persoanei, care tulbură ordinea şi liniştea publică, au fost comise, 
în public, împotriva unei singure persoane, nu operează dezincriminarea, nefiind 
incidente dispoziţiile art. 4 din Codul penal sau dispoziţiile art. 3 alin. (1) din Legea 
nr. 187/2012, ci dispoziţiile art. 3 alin. (2) din legea menţionată. 

Punctul de vedere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
Existenţa infracţiunii prevăzute de art. 371 din Codul penal nu depinde de 

numărul persoanelor vizate de modalităţile normative de realizare a elementului 
material, ci de producerea efectivă a urmării precizate. Astfel, infracţiunea prevă-
zută de art. 371 din Codul penal poate exista şi atunci când elementul material al 
acesteia vizează o singură persoană dacă s-a produs urmarea imediată specifică, 
după cum poate să nu existe dacă, deşi elementul material vizează mai multe 
persoane, nu s-a produs tulburarea ordinii şi liniştii publice. 

Pe de altă parte, utilizarea de către legiuitor a noţiunii de persoane, respectiv 
folosirea formei de plural, nu are semnificaţia neîntrunirii tipicităţii infracţiunii 
prevăzute de art. 371 din Codul penal în ipoteza în care acţiunea ce constituie 
elementul material vizează o singură persoană. 

Folosirea pluralului nu înseamnă că nu implică singularul. Pluralul exclude 
singularul sau invers atunci când sunt reglementate separat sau atunci când legea 
foloseşte o formulă cantitativă de excludere, ceea ce nu este cazul în ceea ce 
priveşte infracţiunea prevăzută de art. 371 din Codul penal. 

În contextul acestor argumente, s-a apreciat că subzistă infracţiunea de 
tulburare a ordinii şi liniştii publice prevăzută de art. 371 din Codul penal atât în 
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cazul în care violenţele, ameninţările sau atingerile grave aduse demnităţii au fost 
comise împotriva mai multor persoane, cât şi atunci când acestea au fost comise 
împotriva unei singure persoane, cu condiţia producerii rezultatului specific 
acestei infracţiuni, anume atingerea adusă ordinii şi liniştii publice, nefiind 
incidente dispoziţiile privind dezincriminarea. 

 
Raportul asupra chestiunii de drept supuse dezlegării 
În cazul infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice, pentru existenţa 

infracţiunii, violenţele, ameninţările sau atingerile grave aduse demnităţii nu 
trebuie să fie comise împotriva mai multor persoane, fiind suficient ca violenţele, 
ameninţările ori atingerile grave aduse demnităţii, care tulbură ordinea şi liniştea 
publică, să fie săvârşite, în public, împotriva unei persoane. 

În ipoteza în care violenţele, ameninţările sau atingerile grave aduse demnităţii 
persoanei, care tulbură ordinea şi liniştea publică, au fost comise, în public, 
împotriva unei singure persoane, nu operează dezincriminarea, nefiind incidente 
dispoziţiile art. 4 din Codul penal sau dispoziţiile art. 3 alin. (1) din Legea  
nr. 187/2012, ci dispoziţiile art. 3 alin. (2) din legea menţionată. 

Astfel, art. 3 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 
nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 757 din 12 
noiembrie 2012, prevede că: „Dispoziţiile art. 4 din Codul penal nu se aplică în 
situaţia în care fapta este incriminată de legea nouă sau de o altă lege în vigoare, 
chiar sub o altă denumire”. 

 
Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 9/2016 
Prin Decizia nr. 9/2016, ÎCCJ (Complet DCD/P) a admis sesizarea formulată 

de Curtea de Apel Timişoara, Secţia penală, în Dosarul nr. 5.287/290/2013, prin 
care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu 
a problemei de drept: „Dacă elementul material al laturii obiective a infracţiunii 
de tulburare a ordinii şi liniştii publice prevăzute de art. 371 din Codul penal 
trebuie îndreptat împotriva mai multor persoane şi dacă în situaţia în care 
acţiunea descrisă a vizat o singură persoană operează dezincriminarea conform 
art. 4 din Codul penal”. 

În consecinţă, ÎCCJ a stabilit următoarele: 
– În aplicarea dispoziţiilor art. 371 din Codul penal, în cazul infracţiunii de 

tulburare a ordinii şi liniştii publice, pentru existenţa infracţiunii, violenţele, 
ameninţările sau atingerile grave aduse demnităţii nu trebuie să fie comise 
împotriva mai multor persoane, fiind suficient ca violenţele, ameninţările ori 
atingerile grave aduse demnităţii, care tulbură ordinea şi liniştea publică, să fie 
săvârşite, în public, împotriva unei persoane. 

– În ipoteza în care violenţele, ameninţările sau atingerile grave aduse 
demnităţii persoanei, care tulbură ordinea şi liniştea publică, au fost comise, în 
public, împotriva unei singure persoane, nu operează dezincriminarea, nefiind 
incidente dispoziţiile art. 4 din Codul penal. 
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DECIZIA ÎCCJ (COMPLET DCD/C) NR. 9/2016  
(M. OF. NR. 400/26.05.2016): DISPOZIŢIILE ART. 84 ALIN. (1) 

DIN CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ 
 

 

De Redacţia ProLege 
 

Decizia 
ÎCCJ 

Complet 
ÎCCJ 

Actul 
normativ 

Articol Sumar 

Decizia 
nr. 
9/2016 

Complet 
DCD/C 

Codul de 
procedură 
civilă 

Art.84 
alin. 
(1) 

În interpretarea şi aplicarea 
dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din 
Codul de procedură civilă, cererea 
de chemare în judecată şi 
reprezentarea convenţională a 
persoanei juridice în faţa instanţelor 
de judecată nu se pot face prin 
mandatar persoană juridică, nici 
prin consilierul juridic sau avocatul 
acesteia din urmă 

 
În M. Of. nr. 400 din 26 mai 2016, a fost publicată Decizia ÎCCJ nr. 9/2016. 

Înalta Curte s-a reunit pentru a dezbate cu privire la pronunţarea unei hotărâri 
prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „modul de 
interpretare a dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în sensul 
de a şti dacă acestea permit reprezentarea convenţională a persoanelor juridice în 
faţa instanţelor de judecată printr-un mandatar persoană juridică, inclusiv 
formularea cererii introductive de instanţă printr-o astfel de persoană juridică, 
respectiv prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă”. 

 
Obiectul dezlegării chestiunii de drept 
Art. 84 („Reprezentarea convenţională a persoanelor juridice”) alin. (1) din 

Codul de procedură civilă 
„(1) Persoanele juridice pot fi reprezentate convenţional în faţa instanţelor de judecată 

numai prin consilier juridic sau avocat, în condiţiile legii”. 

Revista Universul Juridic  nr. 5, mai 2016, p. 182-184 
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Examen jurisprudenţial 
Jurisprudenţa Tribunalului Braşov: opinia majoritară este în sensul că 

dispoziţiile art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă nu permit reprezentarea 
convenţională a persoanelor juridice prin mandatar persoană juridică; există şi o 
opinie minoritară, în sens contrar. 

Jurisprudenţa altor instanţe din ţară: la nivel naţional nu există o practică 
unitară, opinia majoritară fiind în sensul că dispoziţiile art. 84 alin. (1) din Codul de 
procedură civilă nu permit reprezentarea convenţională a persoanelor juridice în 
faţa instanţelor de judecată printr-un mandatar persoană juridică, inclusiv formu-
larea cererii introductive printr-un astfel de mandatar. Potrivit opiniei minoritare, 
o persoană juridică poate fi mandatarul convenţional al unei alte persoane juridice 
în faţa instanţei de judecată, inclusiv pentru formularea cererii introductive, 
invocându-se în acest sens: Decizia Curţii Constituţionale nr. 485 din 23 iunie 2015, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 539 din 20 iulie 2015; faptul că părţile sunt libere 
să încheie un contract de mandat prin care să decidă cine să le reprezinte interesele; 
că dispoziţiile art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă urmăresc profesio-
nalizarea reprezentării în instanţă, nu instituirea unei incapacităţi de exerciţiu 
pentru persoana juridică, regula fiind aceea a deplinei capacităţi de exerciţiu. 

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a 
comunicat că la nivelul Secţiei judiciare – Serviciul judiciar civil nu s-a verificat şi 
nici nu se verifică, în prezent, practica judiciară, în vederea promovării unui 
eventual recurs în interesul legii în problema de drept ce formează obiectul 
sesizării. 

 
Jurisprudenţa Curţii Constituţionale 
În urma verificărilor efectuate se constată că instanţa de contencios constitu-

ţional nu s-a pronunţat asupra constituţionalităţii dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din 
Codul de procedură civilă. La data pronunţării prezentei decizii, pe rolul acesteia 
se află Dosarul nr. 93D/2016, în fază de raport, având ca obiect excepţia de 
neconstituţionalitate a textului de lege ce face obiectul interpretării în cauza de faţă. 

Curtea Constituţională a pronunţat însă Decizia nr. 462 din 17 septembrie 
2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 775 din 24 octombrie 2014, prin care a 
constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 13 alin. (2) teza a II-a, art. 83  
alin. (3) şi art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă, cu referire la menţiunile 
care decurg din obligativitatea formulării şi susţinerii cererii de recurs de către 
persoanele fizice prin avocat. 

De asemenea, Curtea Constituţională a pronunţat Decizia nr. 485 din 23 iunie 
2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 20 iulie 2015, 
prin care a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 13 alin. (2) teza a II-a, 
art. 84 alin. (2), precum şi art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă, cu referire 
la menţiunile care decurg din obligativitatea formulării şi susţinerii cererii de 
recurs de către persoanele juridice prin avocat sau consilier juridic. 
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Raportul asupra chestiunii de drept 
Prin raportul întocmit în cauză, conform art. 520 alin. (8) din Codul de 

procedură 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 
dispoziţia legală cu privire la care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile 
nu poate fi interpretată decât în sensul limitării reprezentării convenţionale a 
persoanelor juridice în faţa instanţelor de judecată exclusiv prin avocat sau 
consilier juridic, doctrina în materie fiind unanimă în acest sens. 

 
Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 9/2016 
Prin Decizia nr. 9/2016, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată 

de Tribunalul Braşov – Secţia I civilă în Dosarul nr. 21.531/197/2015 şi, în 
consecinţă, a stabilit că: 

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de 
procedură civilă, cererea de chemare în judecată şi reprezentarea convenţională a 
persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se pot face prin mandatar 
persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă. 
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DECIZIA ÎCCJ (COMPLET DCD/C) NR. 7/2016  
(M. OF. NR. 399/26.05.2016): DISPOZIŢIILE ART. 61 LIT. C)  

DIN CODUL MUNCII 
 

 

De Redacţia ProLege 
 

Decizia 
ÎCCJ 

Complet 
ÎCCJ 

Actul 
normativ 

Articol Sumar 

Decizia 
nr. 
7/2016 

Complet 
DCD/C 

Codul 
muncii 

Art.61 
lit. c) 

În interpretarea dispoziţiilor art. 61 
lit. c) din Codul muncii, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, prin decizie a organelor 
de expertiză medicală (prin care se 
constată inaptitudinea fizică şi/sau 
psihică a salariatului) se înţelege 
rezultatul evaluării medicului 
specialist de medicina muncii 
privind aptitudinea în muncă, 
constând în fişa de aptitudine, 
necontestată sau devenită definitivă 
după contestare, prin emiterea 
deciziei de către entitatea cu atribuţii 
legale în acest sens. 

 
În M. Of. nr. 399 din 26 mai 2016, a fost publicată Decizia ÎCCJ nr. 7/2016. 

Înalta Curte s-a reunit pentru a dezbate cu privire la pronunţarea unei hotărâri 
prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „modul de interpre-
tare a dispoziţiilor art. 61 lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, privind concedierea pentru motive care 
ţin de persoana salariatului, respectiv ce se înţelege prin decizie a organelor de 
expertiză medicală prin care se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a 
salariatului, în corelare cu dispoziţiile art. 30 – 33 din H.G. nr. 355/2007 privind 
supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
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art. 17 pct. VIII B lit. v) şi pct. 4 al ultimului alineat din capitolul III din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiilor de sănătate publică 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, aprobat prin OMS nr. 1.078/2010”. 

Obiectul dezlegării chestiunii de drept 
Art. 61 lit. c) din Codul muncii 
„Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana sala-

riatului în următoarele situaţii: 
c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se 

constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi 
îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat;”. 

 
Examen jurisprudenţial 
Din analiza hotărârilor judecătoreşti comunicate de curţile de apel la solicitarea 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie rezultă că instanţele au fost învestite cu un număr 
relativ redus de acţiuni de natura celei supuse analizei în respectiva sesizare. 

Curtea de Apel Craiova a identificat o singură hotărâre în materie, respectiv 
Decizia nr. 3.226 din 6 iulie 2015 a Secţiei I civile, prin care s-a reţinut că este 
necesară expertiza medicală pentru a se dispune concedierea, nefiind suficientă 
fişa de aptitudine întocmită de medicul de medicina muncii. 

În afara instanţei de sesizare, doar cinci curţi de apel au comunicat că au 
practică în materia care face obiectul sesizării, conturându-se două opinii jurispru-
denţiale: 

– unele instanţe au apreciat că medicul de medicina muncii este cel care 
constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului (Curtea de Apel 
Constanţa, Curtea de Apel Timişoara); 

– alte instanţe au considerat că nu este suficient avizul medical inapt dat de 
medicul de medicina muncii prin fişa de aptitudine, pentru a se demara procedura 
de concediere în temeiul art. 61 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, fiind necesară 
decizia medicului de expertiză a capacităţii de muncă pentru concedierea 
salariatului în baza acestui text de lege (Curtea de Apel Bucureşti, Curtea de Apel 
Cluj, Curtea de Apel Iaşi). 

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

procedură civilă, s-a apreciat că sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate 
prevăzute de art. 519 din Codul de procedură civilă pentru pronunţarea unei 
hotărâri prealabile. Pe fond, s-a concluzionat că prin decizie a organelor de 
expertiză medicală, prin care se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a 
salariatului, se înţelege rezultatul evaluării medicului specialist de medicina 
muncii privind aptitudinea în muncă, constând în fişa de aptitudine, necontestată 
sau devenită definitivă după contestare, prin emiterea deciziei de către entitatea cu 
atribuţii legale în acest sens. 
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Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 7/2016 
Prin Decizia nr. 7/2016, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată 

de Curtea de Apel Craiova – Secţia I civilă în Dosarul nr. 519/101/2015, privind 
pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, a stabilit că: 

În interpretarea dispoziţiilor art. 61 lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul 
muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin decizie a 
organelor de expertiză medicală (prin care se constată inaptitudinea fizică şi/sau 
psihică a salariatului) se înţelege rezultatul evaluării medicului specialist de 
medicina muncii privind aptitudinea în muncă, constând în fişa de aptitudine, 
necontestată sau devenită definitivă după contestare, prin emiterea deciziei de 
către entitatea cu atribuţii legale în acest sens. 
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DECIZIA ÎCCJ (COMPLET DCD/C) NR. 8/2016  
(M. OF. NR. 399/26.05.2016): ART. 39 ALIN. (2) LIT. B)  
RAP. LA ART. 27 ALIN. (1) DIN LEGEA NR. 76/2002  

PRIVIND SISTEMUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ  
ŞI STIMULAREA OCUPĂRII FORŢEI DE MUNCĂ ŞI ART. 191 

DIN NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE  
A LEGII NR. 76/2002 

 
 

De Redacţia ProLege 
 

Decizia 
ÎCCJ 

Complet 
ÎCCJ 

Actul normativ Articol Sumar 

Decizia 
nr. 
8/2016 

Complet 
DCD/C 

Legea nr. 
76/2002  
(M. Of. nr. 103 
din 6.2.2002; cu 
modif. ult.) şi 
Normele 
metodologice de 
aplicare a Legii 
nr. 76/2002, 
aprobate prin 
H.G. nr. 174/2002 
(M. Of. nr. 181 
din 18.3.2002; cu 
modif. ult.) 

Art. 39 alin. (2) 
lit. b) rap. la 
art. 27 alin. (1), 
respectivart. 191 

În interpretarea şi 
aplicarea art. 39 alin. 
(2) lit. b) din Legea 
nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi 
stimularea ocupării 
forţei de muncă, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare, coroborat 
cu art. 191 din 
Normele 
metodologice de 
aplicare a Legii nr. 
76/2002, aprobate 
prin H.G. nr. 
174/2002, astfel cum 
au fost modificate 
prin H.G. nr. 
113/2011 pentru 
modificarea şi 
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completarea unor 
acte normative şi 
stabilirea unor 
măsuri în domeniul 
protecţiei sociale, 
raportat la art. 27 
alin. (1) din Legea nr. 
76/2002, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare, în baza de 
calcul al 
indemnizaţiei de 
şomaj se includ 
veniturile care se 
încadrează în 
categoriile prevăzute 
de art. 2964 din Legea 
nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare, cu 
corecţiile 
reglementate de art. 
29618 alin. (5) din 
acelaşi act normativ, 
şi anume veniturile 
pentru care se 
datora, potrivit legii, 
şi a fost virată 
contribuţia 
individuală la 
bugetul asigurărilor 
pentru şomaj. 

  
În M. Of. nr. 399 din 26 mai 2016, a fost publicată Decizia ÎCCJ nr. 8/2016. 

Înalta Curte s-a reunit pentru a dezbate cu privire la pronunţarea unei hotărâri 
prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „modul de interpre-
tare şi aplicare a dispoziţiilor art. 39 alin. (2) lit. b) raportat la art. 27 alin. (1) din 
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 19^1 din 
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Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin H.G.  
nr. 174/2002, astfel cum au fost modificate prin H.G. nr. 113/2011 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în dome-
niul protecţiei sociale, referitor la baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj, res-
pectiv dacă aceasta include şi ajutorul acordat cu ocazia pensionării, şi compen-
saţia pentru concediul de odihnă neefectuat la încetarea raporturilor de muncă”. 

 
Obiectul dezlegării chestiunii de drept 
Art. 39 alin. (2) lit. b) rap. la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 
Art. 39 alin. (2) lit. b) 
„(2) Cuantumul indemnizaţiei de şomaj prevăzute la alin. (1) este o sumă acordata 

lunar şi în mod diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează: 
b) suma prevăzută la lit. a) la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea asupra 

mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote 
procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare”. 

Art. 27 alin. (1) 
„(1) Angajatorii au obligaţia de a calcula şi de a reţine lunar, precum şi de a vira 

potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 
contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj, a cărei cotă prevăzută de lege 
se aplică asupra bazei de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru 
şomaj, stabilită potrivit legii, în situaţia persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, 
prevăzute la art. 19”. 

Art. 191 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 
Art. 191 
„(1) Prin salariu de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, prevăzut 

la art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, se înţelege baza lunară de calcul al contribuţiei 
individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzută la titlul IX2 «Contribuţii 
sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pe 
ultimele 12 luni în care s-a realizat stagiul de cotizare. 

(2) Pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui contract de asigurare pentru 
şomaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferenţiate în 
funcţie de stagiul de cotizare, prevăzută la art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, se va avea în 
vedere venitul lunar declarat în contractul de asigurare pentru şomaj la care aceste 
persoane s-au asigurat, potrivit legii, şi la care s-a calculat şi s-a plătit contribuţia datorată 
bugetului asigurărilor pentru şomaj prevăzută la art. 28 din lege. 

(3) Pentru persoanele fizice care au realizat venituri de natură profesională pentru 
care, potrivit prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 şi alte măsuri financiar-fiscale, 
aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare, s-a datorat şi s-a plătit 
contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj, la determinarea sumei calculate prin 
aplicarea unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, prevăzută la 
art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, se vor avea în vedere veniturile determinate prin aplicarea 
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asupra veniturilor realizate de persoanele asigurate obligatoriu pentru activităţile desfăş-
urate pe baza contractelor de drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 
alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau 
pe baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil a unui coeficient rezultat 
ca raport între cota de contribuţie individuală de asigurări pentru şomaj şi cota de 
contribuţie datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit legii, de către persoanele 
asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj. 

(4) Începând cu declararea contribuţiilor sociale datorate conform legii, potrivit titlului 
IX2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, numărul de zile cu normă întreagă lucrate în lună, folosite la stabilirea stagiului 
de cotizare, pe baza informaţiilor cuprinse în declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată 
a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, 
depuse de angajator, potrivit prevederilor legale, şi puse la dispoziţia agenţiilor pentru 
ocuparea forţei de muncă, pe cale electronică, din sistemul informatic al Ministerului 
Finanţelor Publice, se calculează prin împărţirea numărului de ore efectiv lucrate în lună, 
în care se includ şi orele suspendate în lună pentru incapacitate temporară de muncă 
suportată de angajator, conform legii, la numărul de ore reprezentând timpul normal de 
lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore). Rezultatul obţinut se corelează cu 
numărul de zile lucrătoare în lună. În situaţia în care rezultatul obţinut este egal cu 
numărul de zile lucrătoare în lună, stagiul de cotizare este egal cu o lună. În situaţia în care 
rezultatul obţinut este mai mic decât numărul de zile lucrătoare în lună, la stabilirea 
stagiului de cotizare se iau în considerare numai zilele cu normă întreagă lucrate în lună, 
calculate potrivit modalităţii de calcul. În situaţia în care rezultatul obţinut ca urmare a 
aplicării formulei este exprimat în fracţiuni de zile cu normă întreagă lucrată în lună, orele 
care corespund unei fracţiuni de zile cu normă întreagă lucrată în lună vor fi considerate ca 
o zi cu normă întreagă lucrată în lună. 

(5) Pentru asiguraţii cu mai multe contracte individuale de muncă, numărul de zile cu 
normă întreagă lucrate în lună, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se obţine prin 
însumarea numărului de zile cu normă întreagă lucrate în lună, folosite la stabilirea 
stagiului de cotizare, calculate conform alin. (4), pentru fiecare contract individual de 
muncă. 

(6) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (4) teza 1, pentru perioadele în care se aplică 
scutire de la plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi constituie stagiu de 
cotizare fără plata contribuţiei, potrivit dispoziţiilor legale, numărul de zile cu normă 
întreagă lucrate în lună, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se calculează cu formula: 
numărul de ore efectiv lucrate în lună, în care se includ şi orele suspendate în lună pentru 
incapacitate temporară de muncă suportată de angajator conform legii, la care se adaugă 
numărul de ore suspendate în lună în temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare, pentru care se beneficiază de scutire de la plata 
contribuţiilor sociale la bugetul asigurărilor pentru şomaj în condiţiile legii, iar rezultatul 
se împarte la numărul de ore reprezentând timpul normal de lucru, conform tipului de 
contract (8, 7 sau 6 ore). 
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(7) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (4) teza 1, pentru perioada pentru care se aplică 
scutirea de la plata contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj 
în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2010 privind reglementarea unor 
măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă şi diminuării şomajului în anul 
2010, aprobată prin Legea nr. 185/2010, numărul de zile cu normă întreagă lucrate în 
lună, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se calculează cu formula: numărul de ore 
efectiv lucrate în lună, în care se includ şi orele suspendate în lună pentru incapacitate 
temporară de muncă suportată de angajator, conform legii, la care se adaugă numărul de 
ore suspendate în lună, conform legii, în care nu se includ orele suspendate pentru 
incapacitate temporară de muncă suportată de angajator conform legii, iar rezultatul se 
împarte la numărul de ore reprezentând timpul normal de lucru, conform tipului de 
contract (8, 7 sau 6 ore). 

(8) Pentru persoanele care au realizat venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe, 
definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi pentru persoanele care au realizat venituri din activităţi 
profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil, 
perioadele în care s-au datorat contribuţiile individuale de asigurări pentru şomaj în 
conformitate cu prevederile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010, 
aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare, constituie stagiu de cotizare în 
sistemul asigurărilor pentru şomaj”. 

 
Examen jurisprudenţial 
Jurisprudenţa Curţii de Apel Constanţa: instanţa de sesizare a comunicat nota 

Secţiei I civile, potrivit căreia nu s-a conturat o opinie unanimă asupra chestiunii de 
drept aflate în discuţie, ataşând totodată deciziile nr. 475/AS din 25 iunie 2013 şi 
nr. 8/AS din 28 ianuarie 2014, cuprinzând soluţii diferite. 

Jurisprudenţa altor instanţe din ţară: din analiza practicii judiciare transmise 
de curţile de apel, la solicitarea instanţei supreme, în legătură cu chestiunea de 
drept ce formează obiectul sesizării, s-au constatat următoarele: 

La nivelul Secţiei a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări 
sociale a Curţii de Apel Bucureşti, practica judiciară este în sensul că baza de calcul 
al indemnizaţiei de şomaj nu include şi ajutorul acordat cu ocazia pensionării, şi 
compensaţia pentru concediul de odihnă neefectuat la încetarea raporturilor de 
muncă. Astfel, din Decizia nr. 5.779 din 15 decembrie 2014 şi Decizia nr. 2.129 din 
16 decembrie 2014, care au fost comunicate, rezultă că bonusul încasat la încetarea 
raporturilor de muncă nu intră în componenţa salariului de bază lunar brut pe 
ultimele 12 luni de stagiu de cotizare şi că modalitatea de calcul al cuantumului 
indemnizaţiei de şomaj nu are legătură directă cu contribuţia efectivă la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj. 

Curtea de Apel Cluj a comunicat o singură decizie, cu menţiunea că aceasta 
ilustrează opinia judecătorilor specializaţi în soluţionarea litigiilor de muncă, în 
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sensul că, la încetarea raporturilor de muncă, baza de calcul al indemnizaţiei de 
şomaj nu include şi ajutorul acordat cu ocazia pensionării, şi indemnizaţia pentru 
concediul de odihnă neefectuat. 

Curtea de Apel Alba Iulia – Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări 
sociale a arătat că nu a identificat jurisprudenţă cu privire la această chestiune, dar 
a comunicat deciziile nr. 1.708 din 23 aprilie 2012 şi nr. 2.978 din 3 septembrie 2012, 
prin care s-a reţinut că indemnizaţia de şomaj are drept criteriu de determinare a 
cuantumului său stagiul de cotizare, iar nu cuantumul contribuţiei la bugetul de 
asigurări pentru şomaj, prin urmare aspectul contributivităţii invocat de recurent 
nu este relevant, iar plăţile compensatorii nu intră în baza de calcul. 

Curtea de Apel Braşov a transmis Decizia nr. 745/AP din 8 iunie 2015 a Secţiei 
civile, în sensul excluderii din baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj a sumelor 
reprezentând plăţi compensatorii. 

Celelalte curţi de apel au comunicat că nu au identificat dosare în care să fie 
ridicată problema de drept în discuţie. 

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a 
comunicat că la nivelul Secţiei judiciare – Serviciul judiciar civil nu s-a verificat şi 
nici nu se verifică, în prezent, practica judiciară, în vederea promovării unui 
eventual recurs în interesul legii în problema de drept ce formează obiectul 
sesizării. 

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

procedură civilă, s-a apreciat că nu sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate 
prevăzute de art. 519 din Codul de procedură civilă, în măsura în care titularul 
sesizării solicită lămuriri nu doar cu privire la interpretarea şi aplicarea unor 
dispoziţii legale, ci şi la aplicarea în concret, la cauza dedusă judecăţii curţii de 
apel, a acestor prevederi legale. 

Pe fond s-a concluzionat că, în principiu, în baza de calcul al indemnizaţiei 
pentru şomaj se includ veniturile care se încadrează în categoriile prevăzute de art. 
2964 din Codul fiscal, cu corecţiile reglementate de art. 29618 alin. (5) din acelaşi act 
normativ, şi anume: cu excepţiile generale prevăzute la art. 29615 şi cu excepţiile 
specifice stipulate în art. 29616 alin. (4). 

 
Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 8/2016 
Prin Decizia nr. 8/2016, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată 

de Curtea de Apel Constanţa – Secţia I civilă în Dosarul nr. 6.254/118/2014 privind 
pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, a stabilit că: 

În interpretarea şi aplicarea art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 191 din 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin H.G.  
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nr. 174/2002, astfel cum au fost modificate prin H.G. nr. 113/2011 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în 
domeniul protecţiei sociale, raportat la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, în baza de calcul al indemnizaţiei de 
şomaj se includ veniturile care se încadrează în categoriile prevăzute de art. 2964 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu corecţiile reglementate de art. 29618 alin. (5) din acelaşi act 
normativ, şi anume veniturile pentru care se datora, potrivit legii, şi a fost virată 
contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj. 
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DECIZIA ÎCCJ (COMPLET DCD/C) NR. 12/2016  
(M. OF. NR. 408/30.05.2016): DISPOZIŢIILE ART. 99 ALIN. (1) 

DIN LEGEA NR. 188/1999  
PRIVIND STATUTUL FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 
 

De Redacţia ProLege 
 

Decizia 
ÎCCJ 

Complet 
ÎCCJ 

Actul 
normativ 

Articol Sumar 

Decizia 
nr. 
12/2016 

Complet 
DCD/C 

Legea  
nr. 188/1999 
(M. Of.  
nr. 365 din 
29 mai 
2007; cu 
modif. ult.) 

Art.99  
alin. (1) 

Dispoziţiile art. 99 alin. (6) din 
Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se aplică 
în ambele situaţii reglementate 
de art. 99 alin. (1) lit. a) din 
aceeaşi lege 

 
În M. Of. nr. 408 din 30 mai 2016, a fost publicată Decizia nr. 12/2016. Înalta 

Curte s-a reunit pentru a dezbate cu privire la pronunţarea unei hotărâri prealabile 
pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „dacă prevederile art. 99 alin. (6) 
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, se aplică în ambele situaţii reglementate de 
art. 99 alin. (1) lit. a) din acelaşi act normativ”. 

 
Obiectul dezlegării chestiunii de drept 
Art. 99 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 
„(1) Persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică va dispune 

eliberarea din funcţia publică prin act administrativ, care se comunică funcţionarului 
public în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere, în următoarele cazuri: 

a) autoritatea sau instituţia publică şi-a încetat activitatea ori a fost mutată într-o altă 
localitate, iar funcţionarul public nu este de acord să o urmeze; […] 

(6) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi e), dacă nu există funcţii publice 
vacante corespunzătoare în cadrul autorităţii sau instituţiei publice, autoritatea ori 
instituţia publică are obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în 

Revista Universul Juridic  nr. 5, mai 2016, p. 195-197 
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perioada de preaviz, lista funcţiilor publice vacante. În cazul în care există o funcţie publică 
vacantă corespunzătoare, identificată în perioada de preaviz, funcţionarul public va fi 
transferat în interesul serviciului sau la cerere”. 

 
Examen jurisprudenţial 
Singura instanţă care a transmis jurisprudenţă în legătură cu chestiunea de 

drept în discuţie este Tribunalul Alba – Secţia de contencios administrativ fiscal şi 
de insolvenţă. 

 
Opinii ale specialiştilor 
Majoritatea instanţelor de judecată au transmis puncte de vedere/aprecieri ale 

judecătorilor, din examinarea cărora se desprind următoarele opinii: 
– Într-o primă opinie, covârşitor majoritară, s-a apreciat că textul art. 99  

alin. (6) din Legea nr. 188/1999 se aplică ambelor situaţii prevăzute de art. 99  
alin. (1) lit. a), întrucât legiuitorul nu distinge între cele două situaţii şi, prin 
urmare, nici interpretul nu trebuie să o facă. 

În acord cu această opinie, Tribunalul Alba – Secţia de contencios 
administrativ fiscal şi de insolvenţă, singura instanţă care a transmis jurisprudenţă 
relevantă, a reţinut că „pârâta nu a respectat procedura impusă de art. 99 din Legea 
nr. 188/1999 şi, prin faptul că nu a pus la dispoziţia reclamanţilor alte funcţii 
publice corespunzătoare vacante, a fost afectat statutul şi dreptul la muncă al 
reclamanţilor, drept garantat de art. 41 din Constituţia României. În plus, se reţine 
că unul dintre principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice, astfel cum 
este reglementat de art. 3 lit. f) din Legea nr. 188/1999, este cel de stabilitate în 
exercitarea funcţiei publice; or, este evident că prin prisma considerentelor anterior 
menţionate acesta a fost încălcat în ceea ce-i priveşte pe reclamanţi”. 

– Într-o altă opinie, neargumentată, s-a apreciat că prevederile art. 99 alin. (6) 
din Legea nr. 188/1999 nu se aplică ambelor situaţii reglementate de dispoziţiile 
art. 99 alin. (1) lit. a) din lege, respectiv nu se aplică tezei I: „autoritatea sau 
instituţia publică şi-a încetat activitatea (…) iar funcţionarul public nu este de 
acord să o urmeze;”. 

 
Jurisprudenţa Curţii Constituţionale 
Prin Decizia nr. 351 din 7 mai 2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 433 din 

17 iunie 2015, Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra constituţionalităţii 
dispoziţiilor O.U.G. nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici (denumită în continuare O.U.G. nr. 82/2013), 
reţinând că acestea sunt neconstituţionale. 

Curtea Constituţională a statuat că „dispoziţiile O.U.G. nr. 82/2013 afectează 
atât dreptul la muncă al funcţionarului public, cât şi statutul acestuia, astfel cum 
acesta este reglementat de Legea nr. 188/1999, lege care reprezintă o valorificare a 
prevederilor constituţionale ale art. 73 alin. (3) lit. j). Astfel, dispoziţiile art. 99  
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alin. (5) şi (6) din Legea nr. 188/1999 în forma anterioară (forma supusă dezbaterii 
în prezenta sesizare – n.r.), modificate prin O.U.G. nr. 82/2013, instituiau o 
garanţie a exercitării dreptului la muncă, prevăzând că în perioada de preaviz, 
dacă în cadrul autorităţii sau instituţiei publice existau funcţii publice vacante 
corespunzătoare, aceasta avea obligaţia de a le pune la dispoziţia funcţionarilor 
publici”. 

Arată Curtea Constituţională că „în contextul unei anumite instabilităţi deja 
create prin organizări şi reorganizări instituţionale, operate tot prin ordonanţe de 
urgenţă, actul normativ supus controlului de constituţionalitate, respectiv O.U.G. 
nr. 82/2013, elimină, practic, o garanţie acordată de lege funcţionarului public 
eliberat din funcţie pentru motive neimputabile, şi anume aceea a reîncadrării sale 
într-o funcţie publică vacantă corespunzătoare pregătirii sale. Noua reglementare 
stabileşte doar o posibilitate, aflată la latitudinea exclusivă a autorităţii sau 
instituţiei publice, de a reîncadra funcţionarul public eliberat din funcţie pentru 
motive neimputabile, fără stabilirea unor condiţii sau criterii care să realizeze o 
minimă circumstanţiere a deciziei acestei entităţi. Ca urmare, funcţionarul public 
rămâne la aprecierea discreţionară a autorităţii sau instituţiei publice, fără opţiunea 
de a-şi valorifica prerogativa pe care legea i-o oferă. În concluzie, este afectat, în 
sens negativ, atât dreptul la muncă al funcţionarului public, cât şi regimul juridic al 
funcţiei publice şi, prin urmare, O.U.G. nr. 82/2013 contravine prevederilor art. 115 
alin. (6) din Constituţie”. 

 
Raportul asupra chestiunii de drept 
Prin raportul întocmit în cauză, conform art. 520 alin. (7) din Codul de 

procedură civilă, se apreciază că, în raport cu dispoziţiile art. 519 din acelaşi cod, 
nu sunt întrunite condiţiile pentru declanşarea mecanismului privind pronunţarea 
unei hotărâri prealabile, nefiind îndeplinită condiţia privind existenţa unei 
chestiuni de drept reale, veritabile. 

În subsidiar, pe fondul problemei supuse dezbaterii, soluţia propusă prin 
raport este aceea că dispoziţiile art. 99 alin. (6) din Legea nr. 188/1999 se aplică în 
ambele situaţii reglementate de art. 99 alin. (1) lit. a) din aceeaşi lege. 

 
Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 12/2016 
Prin Decizia nr. 12/2016, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată 

de Curtea de Apel Oradea – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi  
fiscal în Dosarul nr. 5.644/83/CA/2013-R, la care s-a conexat Dosarul  
nr. 5.645/83/CA/2013-R şi, în consecinţă, a stabilit că: 

Dispoziţiile art. 99 alin. (6) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se 
aplică în ambele situaţii reglementate de art. 99 alin. (1) lit. a) din aceeaşi lege. 


