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IV. DIN JURISPRUDENŢA ÎCCJ 

RIL 
 
 ABSTRACT 
 
According to the activity of the High Court of Cassation and Justice (Panel of the Appeal in the 

interest of the law), 2 decisions were published in February: Decision no. 19/2016 regarding the 
provisions of art. 457 of the Code of civil procedure and Decision no. 16/2016 regarding the 
provisions of art. 1, art. 231 and art. 278 paragraph (2) of the Labor Code. 

DECIZIA ÎCCJ (COMPLET RIL) NR. 19/2016  
(M. OF. NR. 103/06.02.2017): DISPOZIŢIILE ART. 457  

DIN CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ 

  

De Redacţia ProLege 
 

Decizia 
ÎCCJ 

Complet 
ÎCCJ 

Actul 
normativ 

Articol Sumar 

Decizia 
nr. 
19/2016 

Complet 
RIL 

Cod 
procedură 
civilă 

Art. 
457 

Dispoziţiile art. 457 alin. (4) din 
Codul de procedură civilă nu sunt 
aplicabile dacă partea exercită o 
cale de atac neprevăzută de lege, 
diferită de cea corect menţionată în 
dispozitivul hotărârii atacate. 
În ipoteza în care partea exercită o 
cale de atac neprevăzută de lege, 
diferită de cea corect menţionată în 
dispozitivul hotărârii atacate, 
instanţa de control judiciar va 
respinge ca inadmisibilă calea de 
atac neprevăzută de lege, potrivit 
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art. 457 alin. (1) din Codul de 
procedură civilă, în măsura în care 
aceasta nu poate fi calificată prin 
aplicarea dispoziţiilor art. 152 
raportat la art. 22 alin. (4) din 
Codul de procedură civilă. 

 
În M. Of. nr. 103 din 6 februarie 2017, a fost publicată Decizia ÎCCJ nr. 19/2016 

privind soluţionarea unui recurs în interesul legii având ca obiect interpretarea şi 
aplicarea prevederilor art. 457 din Codul de procedură civilă — soluţia instanţei de 
control judiciar în ipoteza în care partea exercită o cale de atac greşită, diferită de 
cea corect menţionată în dispozitivul hotărârii atacate. 

 
Obiectul recursului în interesul legii 
„Art. 457 
(1) Hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege. în 

condiţiile şi termenele stabilite de aceasta, indiferent de menţiunile din dispozitivul ei. 
(2) Menţiunea inexactă din cuprinsul hotărârii cu privire la calea de atac deschisă 

contra acesteia nu are niciun efect asupra dreptului de a exercita calea de atac prevăzută de 
lege. 

(3) Dacă instanţa respinge ca inadmisibilă calea de atac neprevăzută de lege, exercitată 
de partea interesată în considerarea menţiunii inexacte din cuprinsul hotărârii cu privire la 
calea de atac, hotărârea pronunţată de instanţa de control judiciar va fi comunicată, din 
oficiu, tuturor părţilor care au luat parte la judecata în care s-a pronunţat hotărârea ata-
cată. De la data comunicării începe să curgă, dacă este cazul, termenul pentru exercitarea 
căli de atac prevăzute de lege. 

(4) Atunci când instanţa dispune recalificarea căii de atac. de la data pronunţării 
încheierii, pentru părţile prezente, sau de la data comunicării încheierii, pentru părţile care 
au lipsit, va curge un nou termen pentru declararea sau, după caz, motivarea căli de atac 
prevăzute de lege”. 

 
I. Sesizarea înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
La data de 22 iunie 2016, prin Adresa nr. 6.899/33/2016, Colegiul de condu-

cere al Curţii de Apel Braşov a sesizat înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu 
soluţionarea recursului în interesul legii privind „interpretarea şi aplicarea preve-
derilor art. 457 din Codul de procedură civilă – soluţia instanţei de control judiciar 
în ipoteza în care partea exercită o cale de atac greşită, diferită de cea corect 
menţionată în dispozitivul hotărârii atacate”. 

Recursul în interesul legii a fost înregistrat la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
la 24 iunie 2015, formându-se Dosarul nr. 18/2016, cu termen de soluţionare la 24 
octombrie 2016. 



134 Din jurisprudenţa ÎCCJ 

II. Obiectul recursului în interesul legii 
Din cuprinsul recursului în interesul legii, declarat potrivit prevederilor art. 

514 din Codul de procedură civilă de către Colegiul de conducere al Curţii de Apel 
Braşov, rezultă că în practica instanţelor nu există un punct de vedere unitar cu 
privire la soluţia pronunţată de instanţa de control judiciar în ipoteza în care partea 
exercită o cale de atac greşită, diferită de cea corect menţionată în dispozitivul 
hotărârii. 

Astfel, unele instanţe au respins ca inadmisibilă calea de atac greşit declarată, 
apreciind că în cauză nu se poate face aplicarea dispoziţiilor art. 457 alin. (4) din 
Codul de procedură civilă, care reglementează procedura de urmat în situaţia 
recalificării căii de atac într-o ipoteză diferită de cea de faţă. 

Dimpotrivă, alte instanţe au procedat la recalificarea căii de atac greşit 
formulate, reţinând că prevederile art. 457 alin. (4) din Codul de procedură civilă 
nu îngrădesc dreptul judecătorului de a proceda la recalificarea căii de atac, 
limitându-l doar la ipoteza prevăzută de alin. (3) al aceluiaşi articol. 

XI. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
Examinând sesizarea cu recurs în interesul legii, raportul întocmit de 

judecătorii-raportori şi dispoziţiile legale ce se solicită a fi interpretate în mod 
unitar, reţine următoarele: 

15. Asupra admisibilităţi recursului în interesul legii 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Completul competent să judece recursul în 

interesul legii constată că în cauză sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate 
referitoare la titularul sesizării şi existenţa unei practici neunitare, dovedită prin 
hotărâri judecătoreşti definitive, anexate cererii, prevăzute de dispoziţiile art. 514, 
515 din Codul de procedură civilă. 

Astfel, din cuprinsul recursului în interesul legii, declarat potrivit prevederilor 
art. 514 din Codul de procedură civilă, de către Colegiul de conducere al Curţii de 
Apel Braşov, rezultă că în practica instanţelor nu există un punct de vedere unitar 
cu privire la soluţia pronunţată de instanţa de control judiciar în ipoteza în care 
partea exercită o cale de atac neprevăzută de lege, diferită de cea corect menţionată 
în dispozitivul hotărârii, dar opiniile diferite nu vizează interpretarea şi aplicarea 
art. 457 din Codul de procedură civilă în întregul său, ci, în special, a alin. (4) al 
acestui articol. 

Se constată că este îndeplinită condiţia de admisibilitate a recursului în 
interesul legii prevăzută de art. 515 din Codul de procedură civilă, deoarece din 
cuprinsul hotărârilor judecătoreşti anexate sesizării formulate de către Curtea de 
Apel Braşov reiese existenţa unei practici neunitare la nivelul mai multor curţi de 
apel din ţară asupra problemei de drept ce face obiectul prezentului recurs în 
interesul legii, de care depinde soluţionarea legală a cauzelor respective. 

16. Asupra fondului sesizării cu recurs în interesul legii 
Autorul sesizării a constatat că există practică neunitară în ceea ce priveşte 

interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 457 din Codul de procedură civilă, cu 
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referire la soluţia instanţei de control judiciar în ipoteza în care partea exercită o 
cale de atac neprevăzută de lege, diferită de cea corect menţionată în dispozitivul 
hotărârii atacate. 

Din analizarea celor două opinii aflate în conflict reiese că prevederile legale 
care au fost interpretate diferit au fost, de fapt, cele ale art. 457 alin. (4) din Codul 
de procedură civilă, introdus prin Legea nr. 138/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe. 

Problema care se pune este dacă acest alineat se aplică, precum alin. (3) al 
aceluiaşi articol, doar în cazul existenţei unor menţiuni inexacte în cuprinsul 
hotărârii atacate sau şi în cazul în care în cuprinsul hotărârii atacate este indicată 
corect calea de atac prevăzută de lege, dar, cu toate acestea, partea declară o cale de 
atac eronată. 

Consecinţele interpretării au efect asupra curgerii unui nou termen pentru 
declararea sau, după caz, motivarea căii de atac prevăzute de lege. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în 
interesul legii constată că interpretarea art. 457 alin. (4) din Codul de procedură 
civilă este în sensul că această normă juridică se aplică în cazul existenţei unor 
menţiuni inexacte în cuprinsul hotărârii atacate, acest alineat fiind edictat pentru 
aceeaşi raţiune ca şi alin. (3) al aceluiaşi articol, anume partea care exercită calea de 
atac să nu fie prejudiciată, ca efect al menţiunii inexacte sau lipsei menţiunii din 
hotărârea atacată, cu privire la calea de atac pe care o poate exercita. 

Această concluzie este întemeiată atât pe interpretarea sistematică a textului, 
cât şi pe împrejurarea că o interpretare extensivă a alin. (4), în sensul unei 
recalificări neîngrădite a căii de atac greşit exercitate, ar goli de conţinut principiul 
legalităţii căii de atac consacrat de art. 457 alin. (1) din Codul de procedură civilă. 

Interpretând sistematic acest text de lege se reţin următoarele. 
În primul rând. pentru a determina conţinutul termenului recalificare, în acest 

alineat fiind singurul loc în care poate fi găsit în cod. este util a ne raporta la 
termenul calificare din acelaşi cod. 

Potrivit art. 22 alin. (4) prima teză din Codul de procedură civilă Judecătorul 
dă sau restabileşte calificarea juridică a actelor şi faptelor deduse judecăţii, chiar 
dacă părţile le-au dat o altă denumire”. 

Astfel. în viziunea codului, judecătorul, iar nu partea, este cel care dă 
calificarea juridică a actelor şi faptelor deduse judecăţii, posibilitatea ca părţile prin 
acordul lor să determine calificarea juridică fiind reglementată special [art. 22  
alin. (5) din Codul de procedură civilă] şi fiind, astfel, de strictă aplicare. 

Ca atare, recalificarea căii de atac este operaţiunea pe care o face instanţa 
sesizată, prin raportare la o calificare inexactă, făcută tot de către o instanţă de 
judecată, în cuprinsul hotărârii atacate, iar nu de către parte în cuprinsul căii de 
atac formulate, în acest din urmă caz nu are loc o recalificare a căii de atac. ci o 
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calificare, prin aplicarea art. 22 alin. (4) raportat la art. 152 din Codul de procedură 
civilă. 

În al doilea rând. alin. (4) trebuie interpretat în contextul articolului din care 
face parte. art. 457 din Codul de procedură civilă, intitulat „Legalitatea căii de 
atac”. Astfel, primele două alineate consacră expres principiul legalităţii căii de 
atac, principiu ce este conturat prin opoziţie cu eventualele menţiuni inexacte din 
cuprinsul hotărârii. Aşa cum se reţine în doctrină, prin alin. (3) al art. 457 din 
Codul de procedură civilă s-a adus un „corectiv, pentru ca partea ce a dat crezare 
hotărârii judecătorului să nu fie prejudiciată în cazul în care judecătorul a greşit”. 
Alineatul (4), introdus ulterior, nu putea reprezenta decât tot o încercare de 
înlăturare a unei posibile vătămări în cazul existenţei unei menţiuni inexacte în 
dispozitivul hotărârii atacate referitor la calea de atac prevăzută de lege. o astfel de 
interpretare fiind concordantă cu prevederile art. 47 şi 48 din Legea nr. 24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit art. 47 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 24/2000. republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare: „Articolul cuprinde, de regulă, o singură 
dispoziţie normativă aplicabilă unei situaţii date. „Conform alin. (2) al aceluiaşi 
articol: Structura articolului trebuie să fie echilibrată, abordând exclusiv aspectele 
juridice necesare contextului reglementării. 

Potrivit alin. (1) şi (2) ale art. 48 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, intitulat „Alineatul”: „(1) în cazul în care din 
dispoziţia normativă primară a unui articol decurg. în mod organic, mai multe 
ipoteze juridice, acestea vor fi prezentate în alineate distincte, asigurându-se 
articolului o succesiune logică a ideilor şi o coerenţă a reglementării. 

(2) Alineatul, ca subdiviziune a articolului, este constituit, de regulă, dintr-o 
singură propoziţie sau frază, prin care se reglementează o ipoteză juridică specifică 
ansamblului articolului (…)”. 

Astfel, din dispoziţia normativă primară a unui articol trebuie să decurgă, în 
mod organic, mai multe ipoteze juridice prezentate în alineate distincte, 
asigurându-se articolului o succesiune logică a ideilor şi o coerenţă a reglementării. 
Alineatul trebuie să reglementeze o ipoteză juridică specifică ansamblului 
articolului. 

Dacă s-ar adopta interpretarea extensivă a alin. (4), în sensul unei recalificări 
neîngrădite a căii de atac greşit exercitate, s-ar goli de conţinut principiul legalităţii 
căii de atac consacrat de alin. (1) al art. 457 din Codul de procedură civilă. 

În cazul în care instanţa de judecată ar proceda în toate situaţiile la recalificarea 
căii de atac, determinând astfel curgerea unui nou termen pentru 
declararea/motivarea căii de atac prevăzute de lege, partea ar fi îndrituită să 
exercite orice cale de atac împotriva hotărârii judecătoreşti, independent de dispo-
ziţiile legale aplicabile şi de menţiunea corectă din dispozitivul hotărârii atacate. 
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Or, textul menţionat nu prevede dreptul generic al părţi de a exercita o cale de atac, 
ci dreptul acesteia la exercitarea căii de atac prevăzute de lege. 

Mai mult, o asemenea interpretare ar legitima posibilitatea părţii care nu 
exercită în termenul prevăzut de lege calea de atac corect indicată în hotărârea 
atacată să declare o cale de atac greşită şi, ulterior recalificării automate, să fie 
repusă în termenul de declarare/motivare a căii de atac. fără a exista vreo raţiune 
procesuală pentru o asemenea repunere în termen. 

Ca urmare, recalificarea căii de atac în condiţiile art. 457 alin. (4) din Codul de 
procedură civilă poate fi dispusă numai atunci când partea a exercitat o cale de 
atac greşită, ca efect al menţiunii inexacte sau lipsei menţiunii din hotărârea 
atacată, cu privire la calea de atac ce trebuie exercitată, pentru că numai atunci este 
justificată din punct de vedere procedural curgerea unui nou termen pentru 
declararea/motivarea căii de atac prevăzute de lege. 

Aceasta înseamnă că dacă partea îşi denumeşte greşit calea de atac, deşi 
aceasta a fost corect indicată de către instanţă, devin aplicabile prevederile art. 22 
alin. (4) şi art. 152 din Codul de procedură civilă, ca normă de drept comun. 

Într-o asemenea situaţie, instanţa competentă să soluţioneze calea de atac va 
proceda la calificarea acesteia, conform acestor din urmă dispoziţii, fără însă, ca 
urmare a acestei calificări, să curgă un nou termen pentru declararea, respectiv 
motivarea căii de atac prevăzute de lege, neexistând un temei juridic pentru 
repunerea în termen. Altfel spus, recalificarea căii de atac prevăzută de art. 457 
alin. (4) din Codul de procedură civilă nu se confundă cu instituţia juridică a 
calificării cererii, astfel cum este reglementată de art. 22 alin. (4) raportat la art. 152 
din Codul de procedură civilă. 

În măsura în care cererea nu conţine suficiente elemente care să permită 
instanţei să califice calea de atac formulată drept cea prevăzută de lege sau partea 
insistă în denumirea dată iniţial căii de atac. aceasta va fi respinsă, ca inadmisibilă, 
în temeiul art. 457 alin. (1) din Codul de procedură civilă. 

În final, pentru o mai bună determinare a întinderii efectelor acestei decizii este 
utilă evidenţierea terminologiei folosite de legiuitor în cuprinsul art. 457 din Codul 
de procedură civilă, sub aspectul distincţiei dintre calea de atac „neprevăzută de 
lege şi calea de atac prevăzută de lege”. 

Astfel, în prima teză a alin. (3) al acestui articol se regăseşte sintagma calea de 
atac neprevăzută de lege în contextul exercitării unei asemenea căi de atac de către 
parte în considerarea menţiunii inexacte din cuprinsul hotărârii, sintagmă care este 
opusă în ultima teză a aceluiaşi alineat sintagmei calea de atac prevăzută de lege, 
care, de altfel, se regăseşte în fiecare dintre alineatele art. 457 din Codul de 
procedură civilă intitulat „Legalitatea căii de atac”. 

Punând în opoziţie aceste expresii rezultă înţelesul dat de legiuitor sintagmei 
calea de atac „neprevăzută de lege” ca fiind atât o cale de atac inexistentă, dar şi o 
cale de atac care poartă o denumire diferită de cea prevăzută expres de lege (cu 
posibile consecinţe asupra conţinutului cererii). Formularea unei astfel de căi de 
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atac poate fi determinată, pe de o parte, de menţiunea inexactă din cuprinsul 
hotărârii, dar şi, pe de altă parte, cum este cazul de faţă, de considerente ce ţin 
exclusiv de comportamentul procesual al părţii. 

 
Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 19/2016 
Prin Decizia nr. 19/2016, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul în interesul legii 

formulat Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov şi, în consecinţă: 
Dispoziţiile art. 457 alin. (4) din Codul de procedură civilă nu sunt aplicabile 

dacă partea exercită o cale de atac neprevăzută de lege, diferită de cea corect 
menţionată în dispozitivul hotărârii atacate. 

 
În ipoteza în care partea exercită o cale de atac neprevăzută de lege, diferită 

de cea corect menţionată în dispozitivul hotărârii atacate, instanţa de control 
judiciar va respinge ca inadmisibilă calea de atac neprevăzută de lege, potrivit 
art. 457 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în măsura în care aceasta nu poate 
fi calificată prin aplicarea dispoziţiilor art. 152 raportat la art. 22 alin. (4) din 
Codul de procedură civilă. 
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DECIZIA ÎCCJ (COMPLET RIL) NR. 16/2016  
(M. OF. NR. 110/09.02.2017): DISPOZIŢIILE ART. 1,  

ART. 231 ŞI ART. 278 ALIN. (2) DIN CODUL MUNCII 

  

De Redacţia ProLege 
 

Decizia 
ÎCCJ 

Complet 
ÎCCJ 

Actul 
normativ 

Articol Sumar 

Decizia 
nr. 
16/2016 

Complet 
RIL 

Codul 
muncii 
  
  
 
  

Art. 1, art. 
231 şi art. 
278 alin. 
(2)  

În interpretarea şi 
aplicarea unitară a 
dispoziţiilor art. 1, art. 
231 şi art. 278 alin. (2) 
din Legea nr. 53/2003 – 
Codul muncii, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
art. 55 din Legea nr. 
393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, 
cu modificările şi 
completările ulterioare, 
art. 2 alin. (1) lit. f) din 
Legea contenciosului 
administrativ nr. 
554/2004, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
şi art. 109 din Legea nr. 
188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu 
modificările şi 
completările ulterioare: 
Prevederile Codului 

Legea nr. 
554/2004 

Art. 2 alin. 
(1) lit. f) 

Legea nr. 
393/2004 
privind 
Statutul 
aleşilor 
locali, cu 
modificările 
şi 
completările 
ulterioare 

Integrală 

Legea nr. 
188/1999 

Art. 109 
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muncii se aplică 
raporturilor juridice 
dintre 
primar/viceprimar şi 
unitatea 
administrativ-teritorială, 
dacă legi speciale nu 
conţin dispoziţii 
specifice, inclusiv după 
încetarea mandatelor. 

 
În M. Of. nr. 110 din 9 februarie 2017, a fost publicată Decizia ÎCCJ nr. 16/2016 

privind soluţionarea unui recurs în interesul legii având ca obiect „interpretarea  
şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1, art. 278 alin. (2) şi art. 231 din Legea  
nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
(Codul muncii), art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea contenciosului administrativ  
nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 554/2004), raportat 
la prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 
completările ulterioare (Legea nr. 393/2004) şi art. 109 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare (Legea nr. 188/1999). 

 
Obiectul recursului în interesul legii 
Codul muncii 
„Art. 1 
(1) Prezentul cod reglementează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se 

efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum 
şi jurisdicţia muncii.(2) Prezentul cod se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin 
legi speciale, numai în măsura în care acestea nu conţin dispoziţii specifice derogatorii”. 

(…) 
„Art. 231 
Prin conflicte de muncă se înţelege conflictele dintre salariaţi şi angajatori privind 

interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfăşur-
area raporturilor de muncă”. 

(…) 
„Art. 278 
(…) 
(2) Prevederile prezentului cod se aplică cu titlu de drept comun şi acelor raporturi 

juridice de muncă neîntemeiate pe un contract individual de muncă, în măsura în care 
reglementările speciale nu sunt complete şi aplicarea lor nu este incompatibilă cu specificul 
raporturilor de muncă respective”. 
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Legea nr. 554/2004 
„Art. 2. – Semnificaţia unor termeni 
(1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 

semnificaţii: 
(…) 
f) contencios administrativ – activitatea de soluţionare de către instanţele de contencios 

administrativ competente potrivit legii organice a litigiilor în care cel puţin una dintre părţi 
este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea, după caz, a 
unui act administrativ, în sensul prezentei legi, fie din nesoluţionarea în termenul legal ori 
din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes 
legitim”. 

 
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 

completările ulterioare 
 
Legea nr. 188/1999 
„Art. 109 
Cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al funcţionarului public sunt de com-

petenţa secţiei de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului, cu excepţia situaţiilor 
pentru care este stabilită expres prin lege competenţa altor instanţe”. 

 
VIII. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
27. Recursul în interesul legii îndeplineşte condiţiile de admisibilitate 

prevăzute de art. 514 şi 515 din Codul de procedură civilă, fiind exercitat de un 
subiect de drept căruia legea îi recunoaşte legitimare procesuală şi având ca obiect 
probleme de drept pentru care s-a făcut dovada că au fost soluţionate în mod 
diferit, prin hotărâri judecătoreşti definitive, pronunţate de mai multe instanţe 
judecătoreşti de pe teritoriul ţării. 

28. Aşa cum s-a susţinut şi în raportul întocmit în cauză, deşi nu s-au ataşat 
copii de pe hotărâri judecătoreşti care să reflecte jurisprudenţa asupra tuturor 
categoriilor de litigii ce pot fi supuse analizei, acest aspect de inadmisibilitate poate 
fi înlăturat prin pronunţarea unei soluţii de principiu, solicitată de altfel prin 
sesizare, ca urmare a reformulării problemelor de drept aduse în faţa Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie, în sensul stabilirii dispoziţiilor legale aplicabile raporturilor 
juridice în discuţie – reformulare de natură a lămuri toate problemele. 

29. Calificarea raporturilor juridice în discuţie este esenţială, în funcţie de 
aceasta primind rezolvare şi celelalte. 

a) Raporturile juridice în cauză sunt raporturi juridice de muncă sui generis. 
30. Calificarea în acest sens a fost făcută de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 

Secţiile Unite, prin Decizia în interesul legii nr. 46 din 15 decembrie 2008, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 16 iulie 2009, prin care s-a 
reţinut că: „Prestarea muncii se realizează în cadrul unor raporturi sociale care, 
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odată reglementate prin norme de drept, devin, de regulă, raporturi juridice  
de muncă. 

În această categorie intră raporturile de muncă (de serviciu) ale funcţionarilor 
publici civili sau militari, ale soldaţilor şi gradaţilor voluntari, ale persoanelor care 
deţin demnităţi publice, ale magistraţilor şi magistraţilor-asistenţi, ale personalului 
auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi parchetelor de pe lângă acestea, ale 
membrilor cooperatori şi raporturile juridice de muncă născute în baza încheierii 
contractului individual de muncă”. Deşi pentru pronunţarea acestei decizii Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie a avut a soluţiona un recurs în interesul legii având un 
obiect diferit, tangenţial a calificat şi raportul juridic dedus judecăţii în prezentul 
dosar, asimilându-l cu cel pentru care a fost sesizată în cauza respectivă. 

31. Raporturile juridice de muncă se pot fundamenta fie pe un contract 
individual de muncă, materializat în urma încheierii, semnării de către părţi, fie se 
pot desfăşura şi în lipsa acestuia – în această din urmă categorie fiind incluşi 
magistraţii care „constituie o categorie specială de personal care îşi desfăşoară 
activitatea în temeiul unui raport de muncă sui generis”, situaţia celor care deţin 
demnităţi publice fiind asimilată, prin decizia menţionată, cu cea a acestora. 

32. Elementele evidenţiate de doctrină se regăsesc şi în raporturile juridice în 
discuţie, cu specificul determinat de fundamentul său, reprezentat de actul de alegere 
publică şi de obligaţiile/drepturile ce le sunt fixate primarului/viceprimarului de 
norme legale/statute, precum şi ale unităţii administrativ-teritoriale, mai exact ale 
colectivităţii care o formează, ce poate interveni fie prin autorităţi, fie prin participare 
directă în cazul referendumului în controlarea activităţii acestora, aşa cum prevăd 
dispoziţiile art. 73 din Legea nr. 393/2004. 

33. Nu se poate nega raportul de subordonare care are însă un caracter specific, 
neputându-se identifica cu cel clasic, specific contractului de muncă. 

34. Astfel, dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 215/2001 prevăd că „(1) Prin auto-
nomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei 
publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colecti-
vităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii. 

(2) Acest drept se exercită de consiliile locale şi primari, (…) 
(4) Prin colectivitate locală se înţelege totalitatea locuitorilor din unitatea 

administrativ-teritorială”, în vreme ce în art. 4 alin. (2) se arată că „Autonomia 
locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, precum şi 
gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin comunei, oraşului, municipiului 
sau judeţului, după caz”, iar în art. 3 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 se prevede că 
“În exercitarea mandatului, aleşii locali se află în serviciul colectivităţii locale şi 
sunt responsabili în faţa acesteia”. 

35. Deşi art. 57 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 prevede că viceprimarul este 
subordonat primarului şi înlocuitorului de drept al acestuia, care îi poate delega 
atribuţiile sale, acesta, în calitate de ales local, se află în serviciul colectivităţii locale 
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şi este responsabil în faţa acesteia, cu care stabileşte un raport juridic distinct, 
solicitat a fi clarificat în prezentul dosar. 

36. În privinţa dependenţei economice este de subliniat că, aşa cum s-a arătat 
anterior (cu referire la doctrina în materie), pentru activitatea desfăşurată 
primarul/viceprimarul primesc o indemnizaţie lunară, indemnizaţie care, în 
esenţă, constituie un venit salarial, venit care, în principiu, constituie – pe durata 
exercitării demnităţii publice – singurul ori principalul mijloc de trai, mai ales după 
intrarea în vigoare a titlului IV (din cartea I) a Legii nr. 161/2003. 

37. În prevederile legale în materie – Legea nr. 393/2004, indicată în actul de 
sesizare – se fac referiri la elemente care intervin în derularea acestor raporturi 
juridice şi ulterior încetării acestora, ce le apropie de contractul individual de 
muncă tipic, fără a se identifica cu acesta. Astfel, la încetarea mandatului de primar 
şi de viceprimar, persoanele în cauză îşi reiau activitatea în executarea aceloraşi 
contracte de muncă sau acte de numire, iar la stabilirea clasei şi gradului de 
încadrare se vor lua în calcul şi perioadele lucrate în funcţiile de demnitate publică 
alese [art. 30 alin. (1)]. La încetarea mandatului, primarii şi viceprimarii, care 
îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru pensionare sau sunt pensionari, 
beneficiază, la cerere, de calcularea sau, după caz, de recalcularea pensiei, 
luându-se în calcul şi indemnizaţiile lunare primite, în condiţiile legii (art. 32). 
Primarii şi viceprimarii beneficiază de concedii de odihnă, concedii medicale, 
concedii fără plată, precum şi de concedii plătite în cazul unor evenimente 
familiale deosebite, potrivit legii. [art. 38 alin. (1)]. Durata exercitării mandatului de 
primar şi de viceprimar constituie vechime în muncă şi în specialitate şi se ia în 
calcul la promovare şi la acordarea tuturor drepturilor băneşti rezultate din 
aceasta, inclusiv la calcularea şi la recalcularea pensiei (art. 39). 

38. Articolul 28 din Legea nr. 393/2004 – reţinut în înlăturarea calificării de 
dreptul muncii cu argumentul că, potrivit acestuia, se suspendă contractul de 
muncă pe perioada mandatelor, nu poate fi reţinut întrucât, pe de o parte, norma 
cuprinde în alin. (2) categorii sociale cărora nu li se suspendă contractul de muncă, 
iar pe de altă parte, acestea ţin de incompatibilitatea funcţiei, fiind aplicabil art. 87 
alin. (1) lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia funcţia de primar şi 
viceprimar este incompatibilă cu calitatea de funcţionar public sau angajat cu 
contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia, nefiind de neglijat nici 
aspectul concentrării activităţii primarilor şi viceprimarilor scopului pentru care 
aceştia au fost aleşi, de a gestiona treburile publice ale comunităţii locale. 

b) Raporturile juridice în cauză nu se circumscriu unei calificări din materia 
Codului civil, ca fiind raporturi juridice civile. 

39. Mandatul civil, reţinut în jurisprudenţa anexă, nu poate fi reţinut, pe de o 
parte dat fiind obiectul său, iar, pe de altă parte, cum s-a şi subliniat în doctrină, 
deşi în cadrul raporturilor civile mandatarul este obligat să acţioneze în limitele 
însărcinărilor primite de la mandant, subordonarea caracteristică pentru raportul 
juridic de muncă implică încadrarea în colectivul de muncă al unui angajator 
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determinant, într-o structură organizatorică şi într-o anumită ierarhie funcţională; 
în acest cadru organizatoric prestabilit are loc prestarea muncii, spre deosebire de 
contractele civile în baza cărora cel ce se obligă să desfăşoare activitatea în folosul 
altuia îşi organizează singur munca, fără a se încadra într-un colectiv şi fără a se 
subordona celui cu care a contractat; subordonarea mai implică obligaţia de a se 
respecta disciplina muncii, această obligaţie având ca o componentă esenţială 
respectarea programului de lucru, desfăşurarea muncii cu caracter de continuitate, 
în cadrul unui număr minim de ore pe zi, într-o perioadă determinată ? elemente 
ale raportului juridic de muncă tipic ce se regăsesc în raporturile în discuţie, însă 
cu o specificitate caracteristică a subordonării, aşa cum s-a mai arătat. 

40. În cazul mandatului perioada de îndeplinire a acestuia nu constituie vechime 
în muncă şi în specialitate şi nu se ia în calcul la promovare şi la acordarea tuturor 
drepturilor băneşti rezultate din aceasta, inclusiv la calcularea şi la recalcularea 
pensiei, aşa cum prevede art. 39 din Legea nr. 393/2004 pentru aleşii locali. 

41. Răspunderea civilă delictuală alcătuieşte dreptul comun al răspunderii 
civile, care intervine atunci când este încălcată obligaţia generală, care revine 
tuturor, de a nu vătăma drepturile altora prin fapte ilicite. 

42. Raportul dintre răspunderea civilă delictuală şi răspunderea contractuală 
este cel de la general la special, astfel încât, odată ce nu sunt îndeplinite condiţiile 
răspunderii civile contractuale, operează răspunderea civilă delictuală în măsura în 
care s-a produs un fapt ilicit culpabil. 

43. Cu toate acestea, întrucât raporturile juridice în discuţie sunt raporturi 
juridice de muncă, sui generis, pentru care nu se încheie contracte individuale de 
muncă, supuse Codului muncii, potrivit dispoziţiilor art. 278 alin. (2) din acest cod 
(cum se va detalia în prezenta decizie), în cazurile speciale în discuţie este înlă-
turată orice discuţie privind raportul dintre răspunderea civilă delictuală şi cea 
contractuală, precum şi privind regula de principiu în sensul că răspunderea 
patrimonială este o formă a răspunderii contractuale. 

44. Nu poate fi reţinută răspunderea civilă delictuală nici în ceea ce priveşte 
regimul aplicabil în funcţie de momentul formulării acţiunii în răspundere 
patrimonială – în timpul/în afara mandatului. 

45. În cazurile în discuţie sunt aplicabile normele Codului muncii, potrivit  
art. 1 alin. (2) şi art. 278 alin. (2) din acest cod, care nu disting în acest sens (ubi lex 
non distinguit, nec nos distinguere debemus). 

46. Odată calificate raporturile juridice deduse judecăţii ca fiind raporturi de 
muncă, acestea sunt supuse dispoziţiilor Codului muncii, care, în capitolul III din 
titlul XI, reglementează răspunderea patrimonială atât în cazul pagubelor produse 
din vina şi în legătură cu funcţia – art. 254, cât şi în cazul sumelor încasate 
nedatorat – art. 256. 

47. Distincţia nu a fost confirmată nici de Plenul Tribunalului Suprem prin 
Decizia nr. 1 din 16 februarie 1967, prin care s-a statuat relativ la răspunderea 
materială reglementată de fostul Cod al muncii, pentru o pagubă descoperită după 
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desfacerea contractului de muncă, reţinându-se că aceasta decurge din activitatea 
desfăşurată şi din modul în care s-au îndeplinit atribuţiile de serviciu, iar o atare 
situaţie generează un litigiu de muncă ce nu se poate transforma, datorită unei 
împrejurări întâmplătoare, într-un litigiu de drept comun, astfel încât procedura 
aplicabilă pentru recuperarea pagubei ce a fost descoperită după încetarea 
raporturilor de muncă este cea prevăzută pentru persoanele încadrate în muncă. 

48. Raţionamentul este valabil şi din perspectiva dispoziţiilor noului Cod al 
muncii atât timp cât raporturile juridice în discuţie sunt raporturi juridice de 
muncă, iar calificarea naturii litigiului este determinată de faptul că acesta este 
generat de un raport juridic de muncă, iar fapta cauzatoare de prejudiciu este 
săvârşită în exercitarea funcţiei, neavând astfel relevanţă data la care se solicită 
sancţionarea. 

49. Pot fi însă situaţii când, în ipoteza producerii unui prejudiciu unităţii 
administrativ-teritoriale, primarul/viceprimarul vinovat să răspundă civil 
delictual, nu patrimonial după regulile din dreptul muncii, şi anume atunci când 
fapta prejudiciabilă nu este săvârşită în legătură cu funcţia sau prejudiciul este 
urmarea unei infracţiuni. 

50. Aplicarea dispoziţiilor Codului civil este permisă de dispoziţiile art. 278 
alin. (1) din Codul muncii care, coroborat cu alin. (2) al aceluiaşi articol şi alin. (2) al 
art. 1, conturează următoarea ordine: raportului juridic de muncă i se aplică 
reglementările speciale, iar dacă acestea sunt insuficiente şi specificul raportului de 
muncă permite, i se aplică normele din Codul muncii; numai atunci când nici 
acestea nu sunt îndestulătoare, se vor aplica dispoziţiile legislaţiei civile. 

c) Raporturile juridice în cauză nu pot fi calificate sub incidenţa normelor de 
drept administrativ. 

51. Primarii/Viceprimarii nu sunt funcţionari publici în sensul Legii nr. 
188/1999, pentru a putea fi atrasă incidenţa dispoziţiilor art. 109 din această lege. 
Mai mult, în art. 6 lit. e) din Legea nr. 188/1999 se arată că prevederile acestei legi 
nu se aplică persoanelor numite sau alese în funcţii de demnitate publică, iar 
primarul/viceprimarul deţin astfel de funcţii, astfel cum rezultă, de exemplu, din 
legile-cadru de salarizare, Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea 
funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative şi 
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exer-
citarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea 
şi sancţionarea corupţiei. 

52. Raporturile juridice dintre primar/viceprimar şi unitatea administrativ-
teritorială nu intră nici sub incidenţa dispoziţiilor Legii nr. 554/2004, indicate în 
actul de sesizare, cu excepţia art. 19 şi a dispoziţiilor din legile speciale în materie, 
dar dintr-o altă perspectivă, detaliată în cele ce urmează. 
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53. Art. 2 lit. f) din Legea nr. 554/2004, indicat în sesizare, prevede că într-un 
astfel de litigiu este necesar ca una dintre părţi să fie o autoritate publică, 
primarul/viceprimarul reprezentând o astfel de autoritate, însă este necesar, 
cumulativ (determinat de conjuncţia „iar”), ca acesta să se fi născut fie din emiterea 
sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul prezentei legi, fie din 
nesoluţionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere 
referitoare la un drept sau la un interes legitim – normă ce se regăseşte în dosarul 
de faţă doar cu titlu de excepţie, cum se va arăta în cele ce urmează. 

54. Calificarea raporturilor juridice în discuţie nu este determinată de natura 
actului constatator al prejudiciului sau a celui în legătură cu care s-a reţinut 
nerespectarea sau îndeplinirea defectuoasă a funcţiei. 

55. De regulă, acţiunile unităţii administrativ-teritoriale sunt determinate de 
acte de control întocmite de Curtea de Conturi pentru care, prin norme speciale, se 
prevede procedura de contestare în faţa instanţelor de contencios administrativ. 
Astfel, potrivit art. 1 alin. (4) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţio-
narea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
litigiile rezultate din activitatea Curţii de Conturi se soluţionează de instanţele 
judecătoreşti specializate, iar potrivit art. 227 din Regulamentul privind organi-
zarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorifi-
carea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat de plenul Curţii de Conturi prin 
Hotărârea nr. 155/2014, împotriva încheierii emise de comisia de soluţionare a 
contestaţiilor, conducătorul entităţii verificate poate sesiza instanţa de contencios 
administrativ competentă în termen de 15 zile calendaristice de la data confirmării 
de primire a încheierii, în condiţiile legii contenciosului administrativ. 

56. Natura actului de control nu poate determina natura contencios admi-
nistrativă a litigiului, cu competenţa aferentă, întrucât, pe de o parte, în cadrul care 
interesează prezentul dosar nu se analizează legalitatea acestuia (nici nu este parte 
organul emitent), iar, pe de altă parte, acesta (în urma contestării sau prin 
necontestare) susţine numai probator acţiunile pe care le poate formula unitatea 
administrativ-teritorială (ce reclamă o pagubă/plata unei sume nedatorate) 
împotriva primarului/ viceprimarului, în temeiul raportului juridic legat între 
aceştia şi a modului de îndeplinire a funcţiei exercitate în baza acestuia ? iar pentru 
acestea Codul muncii pune la dispoziţie căi de recuperare, cum s-a arătat mai sus. 

57. Pentru aceleaşi motive, nici natura actului în legătură cu care se reclamă 
îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor şi producerea, astfel, a unei pagube în 
patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale – constatate printr-un act de control 
nu poate influenţa raportul juridic în discuţie, cu efecte şi asupra competenţei de 
soluţionare. 

58. Nu contează, prin urmare, natura actului care constată prejudiciul/plata 
nedatorată reclamat(ă) sau a actului în legătură cu care se constată îndeplinirea 
defectuoasă a funcţiei, întrucât în toate ipotezele se pune numai problema 
prejudiciului/plăţii nedatorate, care au caracter definitiv/irevocabil, prin 
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contestare sau necontestare. Toate pagubele produse unităţii administrativ-
teritoriale au acelaşi regim juridic în urma rămânerii definitive a actelor de consta-
tare, nemaiputându-se discuta aspecte privind legalitatea/temeinicia acestora. 

59. Art. 278 alin. (2) din Codul muncii impune mai multe cerinţe, care sunt 
îndeplinite, ceea ce înseamnă că litigiile în legătură cu acestea sunt cu privire la 
conflicte de muncă de competenţa materială a instanţelor de conflicte de muncă, în 
lumina dispoziţiilor art. 269 alin. (1) din acelaşi cod, dacă prin lege specială nu se 
prevede altfel. 

60. Astfel, raporturile juridice în cauză sunt raporturi juridice de muncă (cum s-a 
detaliat mai sus) neîntemeiate pe un contract individual de muncă. 

61. Reglementările speciale nu sunt complete, cerinţă ce poate fi discutată şi din 
perspectiva art. 1 alin. (2) din Codul muncii, care prevede că se aplică dispoziţiile 
acestui cod şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, numai în 
măsura în care acestea nu conţin dispoziţii specifice derogatorii. 

62. Legile speciale nu reglementează expres regimul raporturilor juridice în 
discuţie, însă intervin parţial în derularea acestora, inclusiv prin stabilirea 
jurisdicţiei aplicabile în situaţii strict determinate – ceea ce înseamnă că prevederile 
Codului muncii se aplică raporturilor juridice dintre primar/viceprimar şi unitatea 
administrativ-teritorială, dacă legi speciale nu conţin dispoziţii specifice. 

63. Astfel, de exemplu: art. 70 din Legea nr. 393/2004 prevede că împotriva 
sancţiunii prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. c) şi d) – diminuarea indemnizaţiei cu 5 – 
10% pe timp de 1 – 3 luni şi eliberarea din funcţie (cu alte cuvinte încetarea 
raportului de muncă) – viceprimarul se poate adresa instanţei de contencios 
administrativ competente; art. 19 din Legea nr. 554/2004 prevede că atunci când 
persoana vătămată a cerut anularea actului administrativ, fără a cere în acelaşi 
timp şi despăgubiri, acestea pot fi solicitate instanţelor de contencios administrativ, 
cererile supunându-se normelor acestei legi în ceea ce priveşte procedura de 
judecată şi taxele de timbru – despăgubirile putând fi reprezentate de indemnizaţia 
de care primarul/viceprimarul a fost lipsit prin actul administrativ anulat, 
indemnizaţie care este aferentă raportului juridic de muncă dintre părţi şi care este 
similară drepturilor salariale din materia dreptului muncii în cazul anulării unei 
decizii de desfacere a contractului individul de muncă; potrivit art. 34 din 
Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 
nr. 330/2009 (reţinut în jurisprudenţa ataşată/similar art. 30 din Legea-cadru 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010), 
soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază individuale, a 
sporurilor, a premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit acestei legi este de 
competenţa ordonatorilor de credite, împotriva măsurilor dispuse în soluţionarea 
contestaţiilor persoana nemulţumită putându-se adresa instanţei competente 
potrivit acestei norme legale. 

64. Aplicarea lor nu este incompatibilă cu specificul raporturilor de muncă respective. 
Nu se poate identifica vreo incompatibilitate a dispoziţiilor Codului muncii cu 
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specificul raporturilor de muncă în cauză, în mod evident în afara celor pentru care 
legiuitorul a intervenit, dintre care s-au subliniat mai sus câteva ipoteze, cu titlu de 
exemplu. 

65. În concluzie, art. 1 alin. (2) şi art. 278 alin. (2) din Codul muncii reprezintă 
texte legale care rezolvă toate problemele din actul de sesizare, impunând o 
reformulare, din perspectiva normelor legale sub incidenţa cărora acestea îşi găsesc 
soluţionarea. 

  
Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 16/2016 
Prin Decizia nr. 16/2016, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul în interesul legii 

formulat Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa şi, în consecinţă: 
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1, art. 231 şi art. 278 

alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

Prevederile Codului muncii se aplică raporturilor juridice dintre 
primar/viceprimar şi unitatea administrativ-teritorială, dacă legi speciale nu 
conţin dispoziţii specifice, inclusiv după încetarea mandatelor. 
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În M. Of. nr. 114 din 10 februarie 2017, a fost publicată Decizia ÎCCJ  
nr. 37/2017 din 7 noiembrie 2016 referitoare la dezlegarea următoarei chestiuni de 
drept: interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi art. 57 alin. (5) şi (6) 
din Codul muncii, combinat cu art. 211 lit. b) din Legea nr. 62/2011, art. 35 din 
Codul de procedură civilă şi art. 6 din Convenţia europeană pentru apărarea 
drepturilor omului. 

 
Obiectul dezlegării chestiunii de drept 
Codul muncii 
„Art. 10 
Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, 

denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, 
persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu. 

(…) 
Art. 16 
(1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în 

formă scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în 
formă scrisă revine angajatorului. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a 
contractului. 

(2) Anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă se înregistrează în 
registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de 
muncă. 

(3) Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatului 
un exemplar din contractul individual de muncă. 

(4) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime 
în muncă. […] 

Art. 56 
(1) Contractul individual de muncă existent încetează de drept:  
(…) 
d) ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă, de la 

data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecă-
torească definitivă; […] 

Art. 57 
(1) Nerespectarea oricăreia dintre condiţiile legale necesare pentru încheierea valabilă a 

contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia. 
(2) Constatarea nulităţii contractului individual de muncă produce efecte pentru 

viitor. 
(3) Nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea 

ulterioară a condiţiilor impuse de lege. 
(4) În situaţia în care o clauză este afectată de nulitate, întrucât stabileşte drepturi sau 

obligaţii pentru salariaţi, care contravin unor norme legale imperative sau contractelor 
colective de muncă aplicabile, aceasta este înlocuită de drept cu dispoziţiile legale sau 
convenţionale aplicabile, salariatul având dreptul la despăgubiri. 
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(5) Persoana care a prestat munca în temeiul unui contract individual de muncă nul 
are dreptul la remunerarea acesteia, corespunzător modului de îndeplinire a atribuţiilor de 
serviciu. 

(6) Constatarea nulităţii şi stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin 
acordul părţilor. 

(7) Dacă părţile nu se înţeleg, nulitatea se pronunţă de către instanţa judecătorească”. 
  
Legea dialogului social nr. 62/2011 
„Art. 211 
Cererile pot fi formulate de cei ale căror drepturi au fost încălcate după cum urmează: 
(…) 
b) constatarea nulităţii unui contract individual de muncă poate fi cerută de părţi pe 

întreaga perioadă în care contractul respectiv se aplică”. 
Codul de procedură civilă 
„Art. 35 
Cel care are interes poate să ceară constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept. 

Cererea nu poate fi primită dacă partea poate cere realizarea dreptului pe orice altă cale 
prevăzută de lege”. 

 
Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului 
„Art. 6 
1. Orice persoană are dreptul de a-i fi examinată cauza în mod echitabil, public şi 

într-un termen rezonabil, de către un tribunal independent şi imparţial, stabilit prin lege, 
care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor cu caracter civil, fie asupra 
temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptată împotriva sa”. 

 
I. Titularul şi obiectul sesizării 
1. Prin Încheierea de şedinţă de la 21 iunie 2016, pronunţată în Dosarul  

nr. 7.726/99/2014, Curtea de Apel Iaşi – Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale 
a dispus sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în baza art. 519 din Codul de 
procedură civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la 
admisibilitatea acţiunii în constatare a raportului de muncă şi a efectelor acestuia 
pentru recunoaşterea jurisdicţională a tuturor drepturilor legale derivând din 
desfăşurarea raporturilor de muncă (raporturi încetate anterior sesizării instanţei), 
pentru persoana fizică care a prestat muncă pentru şi sub autoritatea celeilalte 
părţi, în ipoteza neîndeplinirii de către părţi a obligaţiei de încheiere a contractului 
individual de muncă în formă scrisă. 

2. Solicitarea de pronunţare a hotărârii prealabile a fost înregistrată pe rolul 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la data de 29 iunie 2016 cu nr. 2.461/1/2016. 

XI. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
Asupra admisibilităţii sesizării 
44. Potrivit dispoziţiilor art. 519 din Codul de procedură civilă, pentru declan-

şarea procedurii hotărârii prealabile au fost instituite mai multe condiţii de admi-
sibilitate, care se impun a fi întrunite în mod cumulativ şi care pot fi enunţate 
astfel: 



Din jurisprudenţa ÎCCJ 153 

1. existenţa unei cauze în curs de judecată, aflată în ultimă instanţă; 
2. cauza care face obiectul judecăţii să se afle în competenţa legală a unui 

complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al 
tribunalului învestit să soluţioneze cauza; 

3. soluţionarea pe fond a cauzei să depindă de lămurirea chestiunii de drept ce 
face obiectul sesizării; 

4. chestiunea de drept a cărei lămurire se cere să fie nouă; 
5. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să nu fi statuat asupra respectivei chestiuni 

de drept, iar aceasta nici să nu facă obiectul unui recurs în interesul legii în curs de 
soluţionare. 

45. Procedând la analiza asupra admisibilităţii sesizării, se constată că primele 
două condiţii sunt îndeplinite, întrucât Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost 
sesizată de un complet din cadrul Curţii de Apel Iaşi, învestit cu soluţionarea 
cauzei în ultimă instanţă, potrivit dispoziţiilor art. 208, raportat la art. 214 din 
Legea nr. 62/2011, art. 96 pct. 2 şi art. 483 alin. (2) din Codul de procedură civilă. 

Astfel, Curtea de Apel Iaşi este legal învestită cu soluţionarea unui apel într-o 
cauză în care se solicită recunoaşterea existenţei unui raport juridic derulat în baza 
unui contract de muncă ce nu a fost încheiat în formă scrisă. 

Litigiul are natura unui conflict de muncă, ceea ce conferă competenţă 
exclusivă, în primă instanţă, tribunalului, hotărârile pronunţate de tribunal fiind 
supuse numai apelului, conform art. 214 din Legea nr. 62/2011. 

46. În ceea ce priveşte cerinţa ca soluţionarea pe fond a cauzei să depindă de 
lămurirea chestiunii de drept ce face obiectul sesizării, în aparenţă, motivele de 
apel nu supun devoluţiei, în calea de atac, problema sesizată de instanţa de 
trimitere, respectiv aceea a admisibilităţii acţiunii în recunoaşterea unui raport 
juridic de muncă şi a efectelor acestuia. Instanţa de trimitere apreciază însă că, 
ţinând cont de caracterul devolutiv integral al apelului, soluţionarea acestuia 
depinde prioritar de stabilirea naturii căii procesuale aflate la dispoziţia părţii 
pentru protecţia drepturilor pretinse prin acţiune, mai ales prin raportare la 
limitele decurgând din dispoziţiile art. 16 alin. (1) din Codul muncii. Apreciază că, 
în condiţiile în care legiuitorul nu oferă un mecanism legal de recunoaştere şi 
valorificare a statutului de salariat pe perioada desfăşurării unei activităţi fără 
forme legale, are a verifica încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la sesizarea 
instanţei, prin exercitarea greşită a dreptului la acţiune, având în vedere caracterul 
subsidiar al acţiunii în constatare în raport cu acţiunea în realizare. Această 
împrejurare ar putea atrage sancţiunea inadmisibilităţii, impediment procesual cu 
caracter absolut, guvernat de art. 246 alin. (1) şi art. 247 alin. (1) din Codul de 
procedură civilă, ce urmează a fi analizat inclusiv din perspectiva dreptului de 
acces la instanţă, în raport cu art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului. 

47. Din aceste considerente ale încheierii de sesizare rezultă că, deşi apelul 
vizează aspecte de fond, instanţa de apel consideră că se impune a verifica din 
oficiu şi cu prioritate admisibilitatea unei astfel de acţiuni. În jurisprudenţa sa 
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(Decizia nr. 1 din 18 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 43 din 20 ianuarie 2014, Decizia nr. 2 din 17 februarie 2014, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 9 aprilie 2014, Decizia nr. 8 din 
27 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 17 
iunie 2015 etc.), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea 
unor chestiuni de drept a reţinut, în mod constant, că obiectul sesizării l-ar putea 
constitui atât o chestiune de drept material, cât şi una de drept procedural dacă, 
prin consecinţele pe care le produce, interpretarea şi aplicarea normei de drept au 
aptitudinea să determine soluţionarea pe fond a cauzei, respectiv rezolvarea rapor-
tului de drept dedus judecăţii. Prin urmare, chiar dacă se apreciază că admisi-
bilitatea unei astfel de acţiuni este privită din perspectiva căii procesuale deschise 
la organul jurisdicţional, şi nu ca o condiţie de fond a exercitării acţiunii referitoare 
la identificarea unui temei de drept substanţial, ea poate constitui obiect al 
mecanismului de unificare a practicii judiciare reglementat de art. 519 din Codul 
de procedură civilă. 

48. În consecinţă, chiar dacă problema admisibilităţii acţiunii nu pare a fi fost 
analizată de instanţa de fond şi nici nu constituie obiect al criticilor din cererea de 
apel, instanţa de apel poate invoca din oficiu o astfel de chestiune, astfel că 
problema de drept invocată are legătură cu stabilirea cadrului procesual. 

49. De asemenea este îndeplinită şi cerinţa noutăţii chestiunii de drept supuse 
interpretării în condiţiile în care examenul jurisprudenţial efectuat a relevat că nu 
s-a cristalizat o jurisprudenţă constantă în legătură cu chestiunea de drept a cărei 
lămurire se solicită, însă analiza deciziilor pronunţate oferă indicii referitoare la 
pronunţarea unor soluţii contrare, situaţie care justifică interesul în formularea 
unei cereri pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile în scopul prevenirii 
apariţiei unei practici neunitare. 

50. Textul art. 519 din Codul de procedură civilă mai prevede condiţia ca Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie să nu fi statuat asupra problemei de drept ce face 
obiectul sesizării pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile sau ca această 
problemă să nu facă obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare. 

În legătură cu chestiunea de drept adusă în dezbatere se reţine că Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie nu a dezlegat, cu efecte erga omnes, problema care constituie 
obiect al sesizării. 

Prin urmare, se constată că sunt îndeplinite toate condiţiile de admisibilitate 
privind declanşarea procedurii hotărârii prealabile. 

51. Pe fondul cauzei, examinând sesizarea în vederea pronunţării unei hotărâri 
prealabile, raportul întocmit de judecătorii-raportori şi chestiunea de drept ce se 
solicită a fi dezlegată, se reţin următoarele: 

Sesizarea a fost formulată într-un litigiu în care reclamanta solicită să se 
constate că, deşi părţile nu au încheiat contractul individual de muncă în formă 
scrisă, a derulat un raport juridic de muncă cu entitatea pârâtă şi cere să i se 
recunoască drepturile legale derivând din desfăşurarea acestuia. 
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52. Instanţa de trimitere întreabă dacă, în condiţiile în care nerespectarea 
formei scrise a contractului individual de muncă prevăzută ad validitatem [art. 16 
alin. (1) din Codul muncii] atrage sancţiunea nulităţii (potrivit art. 57 din Codul 
muncii), ce nu poate fi invocată decât pe perioada în care contractul respectiv se 
aplică [art. 211 lit. b) din Legea nr. 62/2011], este posibil ca, în considerarea 
dreptului de acces la instanţă (conform art. 6 din Convenţia europeană pentru 
apărarea drepturilor omului), să îi fie recunoscută salariatului vocaţia ca, pe calea 
acţiunii reglementate de art. 35 din Codul de procedură civilă, să obţină consta-
tarea existenţei raportului de muncă şi a efectelor acestuia pentru recunoaşterea 
jurisdicţională a tuturor drepturilor legale derivând din desfăşurarea raporturilor 
de muncă (raporturi încetate anterior sesizării instanţei). 

53. Se reţine că, spre deosebire de textul de lege aplicabil anterior adoptării 
Legii nr. 40/2011 de modificare a Codului muncii, care dispunea în cuprinsul art. 
16 alin. (1) că forma scrisă a contractului individual de muncă este cerută ad 
probationem, după modificare, forma scrisă a contractului individual de muncă este 
solicitată ad validitatem. 

Este evident că scopul legiferării a fost acela de a limita desfăşurarea muncii 
nefiscalizate – „la negru” -, oferind astfel garanţii salariatului că, pentru munca sa, 
va beneficia de toate drepturile ce îi sunt recunoscute de lege în această calitate. În 
legătură cu această modificare legislativă, în jurisprudenţa Curţii Constituţionale 
s-a arătat că „încheierea în formă scrisă a contractului de muncă este justificată de 
combaterea unor practici ale angajatorilor prin care, profitând de faptul că forma 
scrisă a contractului de muncă era doar un instrumentum probationis, se sustrăgeau 
de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat sau bugetului asigură-
rilor sociale de stat datorate prin efectul încheierii contractului de muncă. O atare 
conduită se reflecta negativ şi în planul protecţiei sociale a angajatului care nu 
beneficia de stagiu de cotizare pentru perioadele lucrate neînregistrate de către 
angajator la autorităţile competente şi nici de asigurare de sănătate sau socială”. 
(Decizia nr. 383 din 23 martie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 281 din 21 aprilie 2011). 

„Încadrarea în muncă doar cu forme legale, pe baza unor contracte individuale 
de muncă, asigură atât cunoaşterea, cât şi exercitarea obligaţiilor legale ce le revin 
celor care folosesc forţă de muncă salarială”. (Decizia nr. 224 din 9 mai 2013, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 21 iunie 2013). 

54. Cum forma scrisă reprezintă o condiţie de valabilitate a contractului, 
rezultă, în acord cu dispoziţiile art. 57 alin. (1) din Codul muncii şi ale art. 1.242 
alin. (1) din Codul civil, aplicabil şi în cazul unui litigiu de muncă în lipsa unei 
norme speciale contrare, că nerespectarea acestei condiţii atrage sancţiunea 
nulităţii contractului individual de muncă (sancţiunea nulităţii actului juridic este 
singura aplicabilă în condiţiile în care, de lege lata, nici dreptul muncii şi nici dreptul 
civil, ca drept comun, nu reglementează o teorie a inexistenţei actului juridic). 
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Nulitatea este sancţiunea care lipseşte actul juridic de efecte în cazul neres-
pectării normelor juridice edictate pentru încheierea sa valabilă. Fiind o chestiune 
de interes general şi o normă imperativă a legii, nulitatea în acest caz este absolută. 

55. Având în vedere că sancţiunea aplicabilă unui contract individual de 
muncă încheiat cu nerespectarea formei scrise este nulitatea absolută, dispoziţiile 
art. 16 alin. (1) se impun a fi interpretate coroborat cu cele ale art. 57 alin. (2) – (5) 
din Codul muncii care reglementează efectele nulităţii contractului individual de 
muncă, astfel: 

– art. 57 alin. (2) din Codul muncii instituie, în ceea ce priveşte contractul 
individual de muncă, o excepţie de la regimul de drept comun al efectelor nulităţii, 
în sensul că, indiferent de caracterul său relativ sau absolut, nulitatea nu 
retroactivează, ci produce efecte numai pentru viitor, adică de la data constatării 
acesteia, fie prin acordul părţilor, fie de către instanţă, din oficiu; 

– potrivit art. 57 alin. (3) din Codul muncii, nulitatea poate fi acoperită prin 
îndeplinirea ulterioară a condiţiilor impuse de lege, în cazul nerespectării formei 
scrise prin încheierea în scris a contractului; 

– potrivit art. 57 alin. (5) din Codul muncii, persoana care a prestat munca în 
temeiul unui contract individual de muncă nul are dreptul la remunerarea acesteia, 
corespunzător modului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu. 

56. Pe de altă parte, nulitatea absolută nu poate fi confirmată, întrucât, potrivit 
art. 56 alin. (1) lit. d) din Codul muncii, urmare a constatării nulităţii absolute, 
contractul individual de muncă încetează de drept. 

Nu rezultă din economia dispoziţiilor legale menţionate posibilitatea conver-
tirii unui contract individual de muncă nul într-un alt tip de convenţie civilă, acesta 
rămânând, în măsura în care se dovedeşte, prin probatoriul administrat sau prin 
recunoaştere, că intenţia părţilor a fost de a derula un raport juridic de muncă chiar 
fără o formă scrisă, un contract individual de muncă determinat astfel conform 
voinţei reale a părţilor. 

Practic, acordul părţilor la încheierea convenţiei în vederea derulării unor 
raporturi de muncă este, în această situaţie, exprimat în forma verbală. 

57. Potrivit art. 57 alin. (6) şi (7) din Codul muncii, constatarea nulităţii se poate 
face amiabil, prin acordul părţilor sau judiciar, când se pronunţă de către instanţa 
judecătorească. 

În aplicarea acestor dispoziţii legale trebuie avut în vedere şi faptul că, potrivit 
art. 268 alin. (1) lit. d) din Codul muncii, nulitatea nu poate fi invocată decât pe 
durata existenţei contractului, iar, potrivit art. 211 lit. b) din Legea nr. 62/2011, 
invocat de instanţa de trimitere, “Cererile pot fi formulate de cei ale căror drepturi 
au fost încălcate după cum urmează: (…) b) constatarea nulităţii unui contract 
individual de muncă poate fi cerută de părţi pe întreaga perioadă în care contractul 
respectiv se aplică” (…). 

58. Chiar dacă legea conferă părţii care se consideră vătămată în raportul 
juridic respectiv, în lipsa unei înţelegeri între părţi, dreptul să solicite pe cale 
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principală nulitatea contractului, trebuie avut în vedere că, în practică, în condiţiile 
în care iniţiativa demarării unui astfel de litigiu nu poate aparţine, potrivit legii, 
decât părţilor contractante, dată fiind raţiunea pentru care au acceptat derularea 
unui astfel de contract, acestea nu sunt întotdeauna interesate în a obţine aplicarea 
respectivei sancţiuni. 

De regulă, salariatul este cel interesat să iniţieze un litigiu cu scopul 
recunoaşterii efectelor pe care un raport juridic de muncă le produce în favoarea 
sa: vechime în muncă, plata contribuţiilor, plata salariului etc. 

59. Prin urmare, cadrul procesual în care poate fi constatată o astfel de nulitate 
nu este exclusiv cel al unei acţiuni în realizare (acţiunea în constatarea nulităţii este 
o acţiune în realizare) şi, cum nu există o dispoziţie de lege lata în materia conflic-
telor de muncă sau în dreptul comun, care să se opună admisibilităţii unei acţiuni 
în constatarea existenţei raportului de muncă şi a efectelor acestuia întemeiată de 
dispoziţiile art. 35 din Codul de procedură civilă, aceasta poate fi promovată, în 
absenţa unei acţiuni în realizare, pentru recunoaşterea existenţei raportului juridic 
de muncă. 

60. O acţiune în constatare este admisibilă în această situaţie, astfel cum a fost 
considerată admisibilă, potrivit jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi 
în situaţia constatării încadrării activităţii lucrate într-o grupă superioară de 
muncă, prin Decizia nr. 13 din 16 mai 2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – 
Completul pentru soluţionarea unor chestiuni de drept pronunţată în Dosarul nr. 
4.324/1/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 862 din 28 
octombrie 2016, reţinându-se că “dreptul civil dă împrumut normele sale altor 
ramuri de drept, când acestea nu au norme proprii pentru un caz ori aspect, ori, 
invers, alte ramuri de drept iau împrumut norme de la dreptul civil”. 

În cazul de faţă, raţionamentul dedus judecăţii este similar, neexistând, la 
dispoziţia părţii, o altă cale prevăzută de lege pentru a recunoaşte efectele pe care 
un contract de muncă nul le-a produs, până la constatarea nulităţii acestuia, 
înlăturând astfel aplicabilitatea art. 35 din Codul de procedură civilă. 

61. Este eronată opinia jurisprudenţială care a considerat că o astfel de acţiune 
în constatare este inadmisibilă, întrucât, prevalându-se de lipsa formei scrise, 
salariatul îşi invocă propria culpă de a nu respecta dispoziţiile legale în materie. S-a 
argumentat că o eventuală admisibilitate a acţiunii ar eluda scopul urmărit de 
legiuitorul care, atunci când a modificat/abrogat parţial art. 16 din Codul muncii 
prin Legea nr. 40/2011, a urmărit a nu mai permite, peste cuprinsul acestor 
dispoziţii legale, a proba, în faţa instanţei de judecată, clauzele contractuale şi 
prestaţiile efectuate în cadrul unui pretins raport de muncă cu orice mijloace de 
probă, astfel cum dispoziţiile speciale în materie de probaţiune permiteau conform 
reglementării anterioare, considerându-se că, în lipsa înscrisului care atestă 
conţinutul convenţiei, aceasta nu poate fi dovedită prin alt mijloc de probă. 

62. O astfel de interpretare se limitează, nejustificat, la aplicarea doar a art. 16 
alin. (1) din Codul muncii, fără a se avea în vedere necesitatea coroborării acestui 
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text de lege cu cel al art. 57 din Codul muncii, nemodificat prin adoptarea Legii  
nr. 40/2011. Câtă vreme art. 57 alin. (1) nu reglementează o excepţie în ceea ce 
priveşte cazul de nulitate a contractului individual de muncă pentru încălcarea  
art. 16 alin. (1) din Codul muncii, regimul nulităţii de lege lata atenuează impactul 
aplicării unei atari dispoziţii imperative, în sensul că o astfel de convenţie este nulă, 
însă nulitatea produce efecte numai pentru viitor. 

63. Dimpotrivă, pentru perioada anterioară constatării nulităţii, convenţia 
verbală a produs anumite efecte, ce pot fi constatate jurisdicţional. În caz contrar ar 
însemna că efectul nulităţii nu s-ar mai produce în forma prevăzută de Codul 
muncii, ci ar avea un caracter retroactiv. 

Prin urmare, este judicioasă acea opinie a jurisprudenţei conform căreia 
încheierea unui contract scris, pentru valabilitate, este o exigenţă ce se impune 
imperativ angajatorului, însă, având în vedere că nulitatea operează numai pentru 
viitor, nerespectarea formei scrise nu împiedică probarea de către salariat, prin 
orice mijloc, a muncii prestate în folosul angajatorului până la încetarea raportului 
juridic de muncă, astfel că, atunci când prin formularea unei acţiuni se încearcă a 
se dovedi derularea între părţi a unor raporturi de muncă neatestate şi formal prin 
act scris, instanţa trebuie să procedeze la cercetarea lor, pe baza probelor ce dau şi 
cauza de fapt a pretenţiilor. 

În caz contrar ar însemna ca acest domeniu de relaţii sociale să fie sustras 
normelor juridice care îi guvernează existenţa, prin interzicerea accesului la 
instanţă, pe perioada în care nu este pasibil de a i se aplica, potrivit legii, sancţi-
unea civilă a nulităţii. Ar însemna, în egală măsură, a admite în mod inacceptabil 
ca un angajator să se exonereze de obligaţiile care îi incumbă din astfel de 
raporturi, refuzând în mod imputabil să confere forma prevăzută de lege forţei de 
muncă pe care o utilizează. Deşi scopul legiferării art. 16 alin. (1) este orientat spre 
protecţia “lucrătorului”, se ajunge, prin interpretarea contrară, a fi utilizat în contra 
intereselor persoanei care pretinde că, deşi a prestat activitate în condiţiile de fond 
ale unui contract de muncă, acesta nu i-a fost încheiat şi predat în formă scrisă. 

64. Aplicarea acestui raţionament poate fi influenţată, însă, de dispoziţia 
conţinută în textele de lege care limitează, în timp, posibilitatea constatării nulităţii 
unui contract de muncă neîncheiat în formă scrisă, respectiv art. 268 alin. (1) lit. d) 
din Codul muncii şi art. 211 lit. b) din Legea nr. 62/2011. 

Din acest punct de vedere, dacă litigiul în recunoaşterea raportului juridic de 
muncă este iniţiat chiar în cursul derulării raportului de muncă, din coroborarea 
art. 57 alin. (7) din Codul muncii cu dispoziţiile art. 1.247 alin. (2) şi (3) din Codul 
civil, aplicabile prin prisma art. 278 alin. (1) din Codul muncii, instanţa, din oficiu, 
este obligată să invoce nulitatea absolută a contractului individual de muncă şi să 
aprecieze asupra cazului de încetare de drept, după constatarea voinţei reale a 
părţilor de a derula un raport juridic de muncă şi a efectelor pe care acesta le-a 
produs până când a intervenit această sancţiune. 
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65. Dacă, însă, raporturile de muncă au încetat anterior promovării litigiului, 
iar organul jurisdicţional nu mai poate aplica sancţiunea nulităţii unei convenţii ce 
nu se mai află în derulare, această împrejurare nu poate împiedica instanţa să 
statueze asupra efectelor produse de convenţie, întrucât, în caz contrar, s-ar crea o 
situaţie juridică mult mai grea salariatului ce ar depinde exclusiv de momentul 
formulării acţiunii în instanţă. Cum norma respectivă a fost edictată în favoarea sa, 
este echitabil ca şi salariatul care a introdus ulterior acţiunea să beneficieze de 
posibilitatea de a obţine recunoaşterea raportului juridic de muncă, similar cu cel 
care a introdus o astfel de acţiune chiar în perioada derulării raportului de muncă. 

66. Un argument în susţinerea acestei interpretări se regăseşte în jurisprudenţa 
Curţii Constituţionale, care, analizând constituţionalitatea dispoziţiilor art. 283 
alin. (1) lit. d) [art. 268 alin. (1) lit. d), după republicare] din Codul muncii, reţine că 
dispoziţia legală menţionată „se întemeiază pe principiul potrivit căruia se poate 
cere constatarea nulităţii ori anularea unor acte care există. În situaţia în care un 
contract individual sau colectiv de muncă nu mai este în fiinţă, nu există nici 
clauzele acestuia, iar cererea pentru constatarea nulităţii lor nu mai are obiect. Este 
posibil însă ca efectele juridice ale unor clauze contractuale să continue ori să se 
producă după încetarea existenţei contractelor. În asemenea situaţii pot fi contes-
tate în justiţie efectele juridice respective, dacă acestea sunt contrare drepturilor, 
libertăţilor sau intereselor legitime ale persoanei” (Decizia nr. 45 din 11 ianuarie 
2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 6 februarie 
2007). 

67. În concluzie, cum perioada scursă până la constatarea nulităţii absolute nu 
este afectată de aplicarea acestei sancţiuni, în considerarea dispoziţiilor art. 57 alin. 
(5) şi (6) din Codul muncii raportul de muncă derulat în aceste condiţii produce 
efecte ce se pot prelungi şi după încetarea raportului juridic de muncă şi care pot fi 
constatate pe cale jurisdicţională, în situaţia în care părţile nu se înţeleg cu privire 
la acestea. 

68. Deşi aspecte de practică neunitară s-au înregistrat şi referitor la natura şi 
întinderea acestor efecte privind remuneraţia salariatului, recunoaşterea vechimii 
în muncă, plata obligaţiilor bugetare, sesizarea nu vizează natura efectelor ce pot fi 
constatate pe această cale, ci doar admisibilitatea unei astfel de acţiuni. 

69. Prin urmare, în limitele sesizării instanţei de trimitere, se apreciază că, în 
interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi art. 57 alin. (5) şi (6) din 
Codul muncii combinat cu art. 211 lit. b) din Legea nr. 62/2011, art. 35 din Codul 
de procedură civilă şi art. 6 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor 
omului, în ipoteza neîndeplinirii de către părţi a obligaţiei de încheiere a 
contractului individual de muncă în formă scrisă, persoana fizică care a prestat 
muncă pentru şi sub autoritatea celeilalte părţi are deschisă calea acţiunii în 
constatarea raportului de muncă şi a efectelor acestuia şi în situaţia în care 
respectivul raport de muncă a încetat anterior sesizării instanţei. 
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Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 37/2016 
Prin Decizia nr. 37/2016, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată 

de Curtea de Apel Iaşi – Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale în Dosarul  
nr. 7.726/99/2014, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, 
stabileşte că: 

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi art. 57 alin. (5) şi 
(6) din Codul muncii, combinat cu art. 211 lit. b) din Legea nr. 62/2011, art. 35 din 
Codul de procedură civilă şi art. 6 din Convenţia europeană pentru apărarea 
drepturilor omului, în ipoteza neîndeplinirii de către părţi a obligaţiei de 
încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă, persoana fizică 
care a prestat muncă pentru şi sub autoritatea celeilalte părţi are deschisă calea 
acţiunii în constatarea raportului de muncă şi a efectelor acestuia şi în situaţia în 
care respectivul raport de muncă a încetat anterior sesizării instanţei. 
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DECIZIA ÎCCJ (COMPLET DCD/C) NR. 3/2017  
(M. OF. NR. 142/24.02.2017): PROPRIETARUL CONSTRUCŢIEI 

ARE DREPTUL SĂ DOBÂNDEASCĂ PROPRIETATEA  
ŞI ASUPRA TERENULUI AFERENT ACESTEIA  

(LEGEA NR. 112/1995) 

  

De Redacţia ProLege 
 

Decizia 
ÎCCJ 

Complet 
ÎCCJ 

Actul 
normativ 

Articol Sumar 

Decizia nr. 
3/2017 

Complet 
DCD/C 

Legea nr. 
112/1995 
  

Art. 3, art. 9, 
art. 26 alin. 
(3) 

 În interpretarea şi 
aplicarea 
dispoziţiilor art. 3, 
art. 9, art. 26 alin. 
(3) din Legea nr. 
112/1995 pentru 
reglementarea 
situaţiei juridice a 
unor imobile cu 
destinaţia de 
locuinţe, trecute în 
proprietatea 
statului, cu 
modificările 
ulterioare, 
coroborate cu art. 
37 din Normele 
metodologice 
privind aplicarea 
Legii nr. 112/1995 
pentru 
reglementarea 
situaţiei juridice a 
unor imobile cu 
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destinaţia de 
locuinţe, trecute în 
proprietatea 
statului, stabilite 
prin Hotărârea 
Guvernului  
nr. 20/1996, 
republicate, 
stabileşte că 
proprietarul 
construcţiei are 
dreptul să 
dobândească 
proprietatea şi 
asupra terenului 
aferent acesteia şi să 
solicite, în caz de 
refuz, pe calea 
acţiunii în justiţie, 
obligarea la 
perfectarea 
contractului de 
vânzare-cumpărare. 

 
În M. Of. nr. 142 din 24 februarie 2017, a fost publicată Decizia ÎCCJ nr. 3/2017 

din 30 ianuarie 2017 referitoare la dezlegarea următoarei chestiuni de drept: există 
un drept de creanţă al dobânditorului construcţiei cumpărate în baza Legii  
nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de 
locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, la perfectarea 
unui act de vânzare-cumpărare prin care să dobândească şi dreptul de proprietate 
asupra terenului aferent construcţiei şi care este temeiul legal al unui asemenea 
drept? 

 
Obiectul dezlegării chestiunii de drept 
Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu 

destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare: 
„Art. 9 
Chiriaşii titulari de contract ai apartamentelor ce nu se restituie în natură foştilor 

proprietari sau moştenitorilor acestora pot opta, după expirarea termenului prevăzut la  
art. 14, pentru cumpărarea acestor apartamente cu plata integrală sau în rate a preţului”. 
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„Art. 3 
Prin apartament, în sensul prezentei legi, se înţelege locuinţa compusă din una sau 

mai multe camere, cu dependinţele, garajele şi anexele gospodăreşti aferente, inclusiv 
camere de serviciu, poduri, pivniţe, magazii şi altele asemenea, indiferent dacă sunt situate 
la acelaşi nivel sau la niveluri diferite şi care, la data trecerii în proprietatea statului, 
constituia o singură unitate locativă de sine stătătoare, aşa cum a fost determinată prin 
construcţie. 

Apartamentul, astfel cum a fost definit în alin. 1, rămâne considerat ca atare, indi-
ferent dacă, ulterior trecerii în proprietatea statului, s-au efectuat modificări constructive 
interioare ori a fost luat în evidenţă ca reprezentând două sau mai multe apartamente. 

Pentru adăugările, supraetajările, dotările, utilităţile şi orice alte construcţii, care exced 
apartamentul trecut în proprietatea statului, cât şi pentru pierderile de valoare, imputabile, 
se aplică prevederile art. 13”. 

„Art. 21 
Odată cu restituirea în natură şi dobândirea dreptului de proprietate asupra aparta-

mentelor se dobândeşte şi dreptul de proprietate asupra terenurilor aferente, aşa cum au fost 
determinate la data trecerii în proprietatea statului, cu excepţia suprafeţelor ocupate şi 
aferente altor construcţii şi dotări edilitare realizate, cu aprobări legale, după această dată”. 

„Art. 26 
Suprafeţele de teren preluate de stat sau de alte persoane juridice, aflate la data de 22 

decembrie 1989 în posesia acestora şi care depăşesc suprafaţa aferentă construcţiilor, rămân 
în proprietatea statului”. 

 
I. Titularul şi obiectul sesizării 
1. Tribunalul Dolj – Secţia I civilă a dispus, din oficiu, prin Încheierea din 1 

iunie 2016, în Dosarul nr. 44.791/215/2014, aflat pe rolul acestei instanţe, sesizarea 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în temeiul dispoziţiilor art. 519 din Codul de 
procedură civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la 
următoarea chestiune de drept: există un drept de creanţă al dobânditorului construcţiei 
cumpărate în baza Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile 
cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, la 
perfectarea unui act de vânzare-cumpărare prin care să dobândească şi dreptul de proprie-
tate asupra terenului aferent construcţiei şi care este temeiul legal al unui asemenea drept? 

 
IX. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
Examinând sesizarea în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, raportul 

întocmit de judecătorul-raportor şi chestiunea de drept ce se solicită a fi dezlegată, 
constată următoarele: 

ASUPRA ADMISIBILITĂŢII SESIZĂRII 
22. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept apreciază că sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate a insti-
tuţiei juridice privind pronunţarea unei hotărâri prealabile reglementate de dispo-
ziţiile art. 519 din Codul de procedură civilă. 
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23. În privinţa regularităţii sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru 
pronunţarea unei hotărâri prealabile, legiuitorul, în cuprinsul articolului 519 din 
Codul de procedură civilă, instituie o serie de condiţii de admisibilitate pentru 
declanşarea acestei proceduri, condiţii care se impun a fi întrunite în mod 
cumulativ, respectiv: 

1. existenţa unei cauze aflate în curs de judecată; 
2. cauza să se afle spre soluţionare în ultimă instanţă; 
3. cauza care face obiectul judecăţii să se afle în competenţa legală a unui 

complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al 
tribunalului învestit să soluţioneze cauza; 

4. ivirea unei chestiuni de drept de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe 
fond a cauzei în curs de judecată; 

5. chestiunea de drept identificată să prezinte caracter de noutate şi asupra 
acesteia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să nu fi statuat şi nici să nu facă obiectul 
unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare. 

24. Examinând sesizarea, punctele de vedere şi argumentele exprimate de 
instanţele din ţară, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezle-
garea unor chestiuni de drept apreciază chestiunea de drept supusă dezbaterii ca 
fiind una veritabilă, existând o dificultate reală de interpretare, care necesită o 
rezolvare de principiu. 

25. De asemenea, se constată că sunt îndeplinite cumulativ condiţiile de 
admisibilitate reglementate de art. 519 din Codul de procedură civilă, întrucât 
cauza se află în curs de soluţionare, în apel, pe rolul Tribunalul Dolj, care este 
ultimă instanţă în materie; de lămurirea chestiunii de drept invocate pe calea 
sesizării depinde soluţionarea pricinii pe fond, în contextul în care obiectul 
judecăţii îl reprezintă obligarea pârâţilor la perfectarea unui contract de 
vânzare-cumpărare asupra terenului aferent construcţiei, drept negat prin soluţia 
de primă instanţă; chestiunea prezintă aspect de noutate, având în vedere că Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat asupra acesteia prin decizii în casaţie sau 
prin recurs în interesul legii şi nici pe calea unei alte hotărâri prealabile. 

ASUPRA FONDULUI SESIZĂRII 
26. Chestiunea de drept pe care o ridică sesizarea formulată este dacă 

dobânditorul construcţiei pe temeiul Legii nr. 112/1995 are un drept de creanţă la 
perfectarea unui contract de vânzare-cumpărare, prin care să dobândească şi 
dreptul de proprietate asupra terenului aferent construcţiei şi care ar fi temeiul 
legal al unui asemenea drept. 

27. Răspunsul asupra acestei chestiuni presupune analiza sistematică şi 
teleologică a mai multor dispoziţii legale, pentru a se determina dacă există un 
asemenea drept în patrimoniul cumpărătorului construcţiei, natura acestui drept şi 
modalitatea de valorificare a lui. 

28. Dispoziţiile legale relevante pentru tranşarea acestei probleme de drept 
sunt următoarele: 
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Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu 
destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare: 

Art. 9. – „Chiriaşii titulari de contract ai apartamentelor ce nu se restituie în natură 
foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora pot opta, după expirarea termenului 
prevăzut la art. 14, pentru cumpărarea acestor apartamente cu plata integrală sau în rate a 
preţului”. 

Art. 3. – „Prin apartament, în sensul prezentei legi, se înţelege locuinţa compusă din 
una sau mai multe camere, cu dependinţele, garajele şi anexele gospodăreşti aferente, 
inclusiv camere de serviciu, poduri, pivniţe, magazii şi altele asemenea, indiferent dacă sunt 
situate la acelaşi nivel sau la niveluri diferite şi care, la data trecerii în proprietatea statului, 
constituia o singură unitate locativă de sine stătătoare, aşa cum a fost determinată prin 
construcţie. 

Apartamentul, astfel cum a fost definit în alin. 1, rămâne considerat ca atare, indi-
ferent dacă, ulterior trecerii în proprietatea statului, s-au efectuat modificări constructive 
interioare ori a fost luat în evidenţă ca reprezentând două sau mai multe apartamente. 

Pentru adăugările, supraetajările, dotările, utilităţile şi orice alte construcţii, care exced 
apartamentul trecut în proprietatea statului, cât şi pentru pierderile de valoare, imputabile, 
se aplică prevederile art. 13”. 

Art. 21. – „Odată cu restituirea în natură şi dobândirea dreptului de proprietate 
asupra apartamentelor se dobândeşte şi dreptul de proprietate asupra terenurilor aferente, 
aşa cum au fost determinate la data trecerii în proprietatea statului, cu excepţia suprafeţelor 
ocupate şi aferente altor construcţii şi dotări edilitare realizate, cu aprobări legale, după 
această dată”. 

Art. 26. – „(…) Suprafeţele de teren preluate de stat sau de alte persoane juridice, 
aflate la data de 22 decembrie 1989 în posesia acestora şi care depăşesc suprafaţa aferentă 
construcţiilor, rămân în proprietatea statului”. 

 
Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru regle-

mentarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în 
proprietatea statului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 20/1996, republicate 

Art. 37. – „În situaţiile de vânzare către chiriaşi a apartamentelor şi, când este cazul, a 
anexelor gospodăreşti şi a garajelor aferente, dreptul de proprietate se dobândeşte şi asupra 
terenului aferent, cu respectarea dispoziţiilor art. 26 alineatul ultim din lege”. 

 
Alte dispoziţii legale incidente: 
 Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod 

abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare: 

Art. 7. – „(…) (5) Nu se restituie în natură terenurile aferente imobilelor care au fost 
înstrăinate în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare”. 

 
Hotărârea Guvernului nr. 923/2010 pentru modificarea şi completarea 

Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul 
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juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 
1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 250/2007: 

Pct. 7.3 „Sunt exceptate de la restituirea în natură terenurile aferente imobilelor care 
au fost înstrăinate în temeiul Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare. Pentru aceste 
terenuri foştii proprietari beneficiază de măsuri reparatorii în echivalent conform legii. 

Prin noţiunea „teren aferent imobilelor înstrăinate în temeiul Legii nr. 112/1995” se 
înţelege terenul pe care este amplasată construcţia, respectiv amprenta construcţiei, cât şi 
terenul din împrejurimile construcţiei necesar bunei utilizări a acesteia indiferent de 
categoria de folosinţă. Stabilirea suprafeţei de teren necesar bunei utilizări a construcţiei se 
face, motivat, de către entitatea învestită cu soluţionarea notificării”. 

29. Din analiza textelor care reglementează materia imobilelor cu destinaţia de 
locuinţe trecute în proprietatea statului rezultă că legiuitorul a recunoscut în mod 
expres, prin dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 112/1995, posibilitatea pentru chiriaşi 
de a dobândi, în proprietate, apartamentele ce nu se restituie în natură foştilor 
proprietari sau moştenitorilor acestora. 

30. În ce priveşte accepţiunea noţiunii de „apartament” ce poate face obiectul 
unei astfel de înstrăinări, aceasta este dată de dispoziţiile art. 3 din Legea  
nr. 112/1995, conform cărora apartamentul este „locuinţa compusă din una sau mai 
multe camere, cu dependinţele, garajele şi anexele gospodăreşti aferente, inclusiv camere de 
serviciu, poduri, pivniţe, magazii şi altele asemenea, indiferent dacă sunt situate la acelaşi 
nivel sau la niveluri diferite şi care, la data trecerii în proprietatea statului, constituia o 
singură unitate locativă de sine stătătoare, aşa cum a fost determinată prin construcţie”. 

31. În prezenţa unei astfel de definiţii legale este nepermisă interpretarea prin 
“extensiune” propusă de autorul sesizării, în sensul că noţiunea de „apartament” 
ar trebui să cuprindă şi terenul aferent, dată fiind unitatea de „ansamblu locativ” a 
imobilului compus din teren şi construcţie, în integralitatea şi funcţionalitatea sa, 
precum şi faptul că norma de protecţie socială cuprinsă de art. 9 din Legea  
nr. 112/1995 ar trebui extinsă, pentru a-şi atinge finalitatea, şi la teren. 

32. În realitate, interpretarea extensivă, bazată pe argumentul a fortiori, este cea 
care permite concluzia că raţiunea aplicării normei juridice unei situaţii nepre-
văzute de aceasta este şi mai puternică decât pentru ipoteza reglementată în mod 
expres de lege (întrucât sunt şi mai puternice raţiunile avute în vedere la edictarea 
normei). 

33. Or, nu se poate spune că, reglementând posibilitatea dobândirii, prin 
cumpărare, a apartamentelor (şi dând o anumită definiţie a acestora, fără a include 
şi terenul aferent) legiuitorul ar fi avut în vedere, cu atât mai mult, posibilitatea 
dobândirii terenului, câtă vreme există situaţii în care dreptul de proprietate 
asupra construcţiei poate coexista cu un alt fel de drept asupra terenului (de 
exemplu, de folosinţă pe durata existenţei construcţiei, de concesiune). 

34. Această posibilă situaţie juridică (de coexistenţă a două drepturi cu naturi 
diferite asupra construcţiei şi, respectiv, asupra terenului pe care se află situată 
aceasta) exclude şi argumentul de analogie a legii la care face apel titularul sesizării 
(ubi eadem est legis ratio, ibi eadem est legis dispositio). 
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35. Este, de asemenea, eronat a se considera că dreptul de proprietate asupra 
terenului aferent ar putea fi constituit, în mod gratuit, prin efectul prevederilor 
legilor fondului funciar. 

36. Dispoziţiile art. 36 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, care recunosc o astfel de posibilitate, vizează 
o altă ipoteză, aceea a titularilor dreptului de folosinţă asupra terenurilor care 
fuseseră astfel atribuite înainte de anul 1989, pe durata existenţei construcţiilor 
(întrucât terenurile nu puteau face obiect al înstrăinărilor, fiind scoase din circuitul 
civil). Pentru această ipoteză legea prevede atribuirea în proprietate a terenurilor 
prin ordin al prefectului. 

37. Este vorba aşadar, despre situaţia proprietarilor construcţiilor dobândite 
înainte de 1989, care rămăseseră, în contextul scoaterii terenurilor în afara 
circuitului civil, titulari doar ai unui drept de folosinţă asupra terenului aferent, 
acesta fiind convertit prin efectul legii şi pe baza ordinului prefectului, în drept de 
proprietate. 

38. Or, chiriaşii dobânditori ai dreptului de proprietate pe temeiul Legii  
nr. 112/1995, care au beneficiat de o dispoziţie de favoare şi de o normă de 
protecţie socială la achiziţionarea apartamentelor, nu sunt în aceeaşi situaţie 
juridică cu cea avută în vedere de legea fondului funciar atunci când a dispus 
convertirea dreptului de folosinţă asupra terenului aferent construcţiilor în drept 
de proprietate (în favoarea proprietarilor construcţiilor). 

39. Că nu aceasta a fost intenţia legiuitorului, ca dobândirea dreptului de 
proprietate asupra terenului aferent construcţiilor cumpărate în temeiul Legii  
nr. 112/1995, să se facă în condiţiile prevăzute de Legea nr. 18/1991, rezultă şi din 
aceea că, deşi în forma iniţială a Hotărârii Guvernului nr. 20/1996 se prevedea la 
art. 33 că „în situaţiile de vânzare către chiriaşi a apartamentelor, dreptul de proprietate se 
dobândeşte şi asupra terenului situat sub aceste construcţii, în condiţiile art. 35 alin. (2) 
din Legea nr. 18/1991”, textul nu a mai fost păstrat la republicare, în urma modi-
ficărilor aduse prin Hotărârea Guvernului nr. 11/1997 pentru modificarea şi 
completarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru 
reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în 
proprietatea statului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 20/1996. 

 
40. Cu privire la terenul aferent construcţiilor înstrăinate în temeiul Legii  

nr. 112/1995, actul normativ face referire doar la suprafaţa de teren care o depă-
şeşte pe cea aferentă, în sensul că aceasta rămâne în proprietatea statului [art. 26 
alin. (3)]. 

41. Precizări în legătură cu situaţia juridică a terenului aferent au fost aduse 
ulterior, prin art. 37 din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 
112/1995, în sensul că „în situaţiile de vânzare către chiriaşi a apartamentelor, dreptul de 
proprietate se dobândeşte şi asupra terenului aferent, cu respectarea dispoziţiilor art. 26 
alineatul ultim din lege”. 
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42. Se pune problema, pe de o parte, dacă această normă poate constitui un 
temei suficient pentru dobândirea dreptului de proprietate sau dacă este vorba 
doar despre un act normativ cu forţă juridică inferioară care nu poate adăuga la 
lege, şi pe de altă parte, în caz afirmativ, dacă există mijloace juridice la îndemâna 
proprietarului construcţiei de a obţine obligarea proprietarului terenului să-l 
înstrăineze, în situaţia unui refuz din partea acestuia. 

43. În ceea ce priveşte faptul că printr-o hotărâre a Guvernului s-a reglementat 
posibilitatea înstrăinării terenului trebuie observat că, potrivit art. 108 alin. (2) din 
Constituţia României, „hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor”. Aşadar, 
ori de câte ori prevederile din lege reclamă adoptarea unor măsuri sau a unor 
reguli subsecvente care să asigure corecta aplicare a acestora, se adoptă un act al 
executivului, considerat secundum legem, care urmăreşte punerea în aplicare sau 
ducerea la îndeplinire a legilor. De asemenea, potrivit art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, actul administrativ este „actul unilateral cu caracter individual sau normativ 
emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării 
legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi 
juridice (…)”. 

 
44. Adoptarea unei asemenea hotărâri a Guvernului era necesară în contextul 

unei reglementări a legii care nu permitea, dat fiind caracterul lacunar al 
dispoziţiilor art. 26 alineat ultim din Legea nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, 
să se determine în mod suficient şi corect o aplicare unitară a textului. Adică, 
statuându-se că numai terenul care depăşeşte suprafaţa de teren aferentă rămâne 
în proprietatea statului nu rezulta în mod neechivoc situaţia terenului aferent 
construcţiei înstrăinate. 

45. Or, emiterea unor astfel de acte, care ţin de organizarea executării legii, 
creează tocmai cadrul general necesar atingerii obiectivelor concrete stabilite de 
legiuitor, prin explicarea şi detalierea unor concepte, proceduri, condiţii etc., care 
nu rezultă din lege şi în absenţa cărora anumite texte ar putea rămâne fără 
finalitate. 

46. Referitor la forţa juridică a acestor acte administrative, fiind emise în regim 
de putere publică, ele se bucură de prezumţia de legalitate, din care derivă 
consecinţele legate de obligativitatea respectării şi executării lor, inclusiv prin 
recurgerea la forţa de constrângere a statului, dacă este cazul. 

47. Totodată, astfel de norme cuprinse în hotărâri ale Guvernului pot fi atacate 
în faţa contenciosului administrativ, pentru a se verifica şi statua asupra confor-
mităţii acestora cu actul normativ de forţă juridică superioară, în executarea căruia 
au fost emise. 

48. Or, în lipsa unei statuări în sens contrar conformităţii cu legea, normele 
cuprinse în hotărârea Guvernului menţionată anterior au valoare obligatorie 
pentru destinatarii lor şi pot justifica demersul dobânditorilor construcţiei în 
vederea dobândirii proprietăţii şi asupra terenului aferent. 
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49. Mai mult, această dispoziţie trebuie coroborată şi cu reglementările din 
materia restituirii imobilelor preluate abuziv de către stat, care statuează că sunt 
exceptate de la restituirea în natură imobilele care au fost înstrăinate conform Legii 
nr. 112/1995, cu modificările ulterioare [art. 7 alin. (5) din Legea nr. 10/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare], pentru ca în normele 
metodologice de aplicare a acestei legi, aprobate prin Hotărârea Guvernului  
nr. 923/2010, să se menţioneze că „sunt exceptate de la restituirea în natură terenurile 
aferente imobilelor care au fost înstrăinate în temeiul Legii nr. 112/1995, cu modificările 
ulterioare. Pentru aceste terenuri foştii proprietari beneficiază de măsuri reparatorii în 
echivalent acordate în condiţiile legii”. 

50. Rezultă aşadar că în executarea şi aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 112/1995, 
cu modificările ulterioare, ca şi ale Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, referitoare la situaţia terenului aferent, au fost emise 
hotărâri ale Guvernului care au reglementat expres regimul juridic al acestui 
imobil, atât sub aspectul definirii noţiunii (care nu se regăsea în niciuna dintre cele 
două legi), cât şi sub aspectul posibilităţii înstrăinării. 

51. În sprijinul acestei din urmă concluzii operează şi argumentul per a 
contrario sau al terţului exclus (tertium non datur), care poate fi folosit în inter-
pretarea dispoziţiilor art. 26 alineat ultim din Legea nr. 112/1995, în sensul că, 
rămânând în proprietatea statului doar suprafeţele de teren care depăşesc terenul 
aferent, înseamnă că restul terenului, care este necesar exploatării construcţiei, 
poate deveni proprietate privată a dobânditorilor acestora. 

52. Acest argument (care se bazează, de regulă, pe o presupunere fondată pe 
tăcerea legiuitorului, când nu arată expres ce se întâmplă în legătură cu o anumită 
situaţie) este pus în valoare de întreg contextul normativ care a urmat acestei legi, 
cum s-a menţionat anterior, şi care a dat sens dispoziţiei legale (ratio legis). 

 
53. Nicio raţiune a legii nu se opune ca aceste terenuri să facă obiectul 

înstrăinării către proprietarii construcţiilor edificate asupra lor, pentru a se ajunge 
astfel, la întregirea dreptului de proprietate asupra imobilului teren şi construcţii. 
Dimpotrivă, împrejurarea că asemenea terenuri sunt excluse de la restituirea în 
natură către foştii proprietari (cărora li se acordă măsuri reparatorii prin echi-
valent) reprezintă un argument suplimentar că ele pot intra în patrimoniul dobân-
ditorului construcţiei. În acest sens, având a se pronunţa asupra constituţionalităţii 
dispoziţiilor nou-introduse ale alineatului (5) al art. 7 din Legea nr. 10/2001 (în 
baza art. I pct. 5 din Legea nr. 1/2009 pentru modificarea şi completarea Legii  
nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în 
perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989), conform cărora „Nu se restituie în 
natură terenurile aferente imobilelor care au fost înstrăinate în temeiul dispoziţiilor Legii 
nr. 112/1995, cu modificările ulterioare”, Curtea Constituţională a reţinut că preve-
derile respective nu sunt neconstituţionale, întrucât „odată cu imobilele-clădiri au 
fost înstrăinate şi terenurile aferente, motiv pentru care ele nu mai pot face obiectul 
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restituirii în natură, ca măsură reparatorie, ci doar prin echivalent (Decizia nr. 56 
din 14 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 
27 ianuarie 2009). 

 
54. Aşadar, nefiind vorba despre instituirea unui drept de superficie (faptul că 

în practica autorităţilor administrative s-a procedat la încheierea contractelor de 
închiriere pentru terenurile aferente construcţiilor nu dă o astfel de natură juridică 
dreptului, care presupune convenţia în acest sens a părţilor) şi nici despre o 
dobândire cu titlu gratuit, în temeiul legilor fondului funciar sau ope legis, odată cu 
dobândirea dreptului de proprietate asupra construcţiei (pe considerentul că în 
preţ s-ar include şi valoarea terenului aferent), dobândirea nu poate fi făcută decât 
prin vânzare, la fel ca în situaţia construcţiei. 

 
55. Întrucât art. 37 din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 

112/1995 statuează expres că „în situaţiile de vânzare a apartamentelor şi, când este 
cazul, a anexelor gospodăreşti şi a garajelor aferente, dreptul de proprietate se dobândeşte şi 
asupra terenului aferent”, înseamnă că acesta trebuie să facă obiectul aceluiaşi 
contract de vânzare-cumpărare. 

 
56. În practica autorităţilor administrative însă, astfel de terenuri au făcut 

obiectul contractelor de închiriere, în cota corespunzătoare dreptului de pro-
prietate dobândit asupra construcţiei. 

57. În ceea ce priveşte posibilitatea dobânditorului construcţiei de a solicita şi 
de a obţine obligarea proprietarului terenului la încheierea contractului de vânzare 
asupra acestuia trebuie menţionat că, de vreme ce îi este recunoscută această 
facultate legală, ea trebuie însoţită de un drept la acţiune pentru valorificarea 
acestuia, recurgându-se astfel la forţa coercitivă a statului în cazul refuzului de 
înstrăinare. 

58. Aceasta întrucât dreptul subiectiv civil reprezintă acea prerogativă (sau 
facultate), recunoscută şi garantată de normele dreptului obiectiv, în temeiul căreia 
titularul său poate trage, dintr-o situaţie juridică determinată, un anumit avantaj 
sau folos, material ori moral, după caz. 

59. Referitor la natura juridică a dreptului de valorificat în astfel de condiţii, ea 
corespunde unui drept de creanţă, corelativ obligaţiei proprietarului terenului de 
a-l înstrăina, pentru ca astfel, dobânditorul construcţiei să dobândească şi terenul 
aferent în sensul avut în vedere de dispoziţiile art. 37 din Normele metodologice 
privind aplicarea Legii nr. 112/1995 coroborate cu art. 26 alineat ultim din Legea 
nr. 112/1995. 

60. Acest drept de creanţă se naşte pe data exercitării opţiunii legale de a 
dobândi apartamentul odată cu terenul aferent sau de a dobândi terenul aferent 
după ce a fost încheiat contractul de vânzare asupra construcţiei. 
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61. Nu este vorba, în astfel de ipoteze, despre încălcarea principiului libertăţii 
contractuale, având în vedere că proprietarul terenului (statul, unitatea 
administrativ-teritorială) nu poate avea o atitudine discreţionară şi să refuze, fără 
temei, înstrăinarea terenului persoanei căreia i-a înstrăinat construcţia situată pe 
respectivul teren şi care are vocaţia legală a dobândirii terenului corespunzător. 

62. Altminteri, refuzul unităţii administrativ-teritoriale de a înstrăina doar sub 
motiv că terenul se află în domeniul său privat şi ca atare, nu este obligată să-l 
vândă, nesocoteşte dispoziţia legală. 

63. Pe de o parte, faptul că terenul se află în patrimoniul şi în domeniul privat 
al unităţii administrativ-teritoriale reprezintă doar o condiţie de verificat în 
persoana înstrăinătorului care asigură valabilitatea vânzării, iar pe de altă parte, 
atitudinea de refuz a acesteia este una abuzivă şi pur discreţionară, care deschide 
calea accesului la justiţie. 

64. A nega posibilitatea de a se solicita şi de a se obţine în instanţă obligarea la 
încheierea contractului de vânzare-cumpărare, înseamnă a transforma dreptul 
subiectiv recunoscut de lege într-un drept iluzoriu şi neefectiv. 

  
Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 3/2017 
Prin Decizia nr. 3/2017, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată 

de Tribunalul Dolj – Secţia I civilă, în Dosarul nr. 44.791/215/2014, privind 
pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că: 

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3, art. 9, art. 26 alin. (3) din 
Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu 
destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, 
coroborate cu art. 37 din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 
112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de 
locuinţe, trecute în proprietatea statului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 
20/1996, republicate, stabileşte că proprietarul construcţiei are dreptul să 
dobândească proprietatea şi asupra terenului aferent acesteia şi să solicite, în caz 
de refuz, pe calea acţiunii în justiţie, obligarea la perfectarea contractului de 
vânzare-cumpărare. 
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DECIZIA ÎCCJ (COMPLET DCD/P) NR. 2/2017  
(M. OF. NR. 135/22.02.2017): ART. 7 ALIN. (1)  

DIN LEGEA NR. 78/2000 PENTRU PREVENIREA, 
DESCOPERIREA ŞI SANCŢIONAREA FAPTELOR DE 

CORUPŢIE (FORMA ÎN VIGOARE ANTERIOR ANULUI 2014) 

  

De Redacţia ProLege 
 

Decizia ÎCCJ Complet 
ÎCCJ 

Actul 
normativ 

Articol Sumar 

Decizia nr. 
2/2017 

Complet 
DCD/P 

Legea  
nr. 78/2000 
  

Art. 17  
alin. (1) 

Dispoziţiile  
art. 7 alin. (1) 
din Legea nr. 
78/2000 pentru 
prevenirea, 
descoperirea şi 
sancţionarea 
faptelor de 
corupţie (forma 
în vigoare 
anterior anului 
2014) se aplică 
doar în ipoteza 
în care 
infracţiunea de 
luare de mită a 
fost săvârşită de 
făptuitor în 
legătură cu 
atribuţiile de 
serviciu ale 
acestuia privind 
constatarea sau 
sancţionarea 
contravenţiilor. 

  

Revista Universul Juridic  nr. 2, februarie 2017, pp. 172-177 
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În M. Of. nr. 135 din 22 februarie 2017, a fost publicată Decizia ÎCCJ nr. 2/2017 
din 25 ianuarie 2017 referitoare la dezlegarea următoarei chestiuni de drept: dacă 
în interpretarea şi aplicarea formei agravate prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea 
nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie 
(forma în vigoare anterior anului 2014) este suficient ca făptuitorul să aibă ca 
atribuţii de serviciu constatarea ori sancţionarea contravenţiilor indiferent dacă 
infracţiunea de luare de mită nu are legătură cu atribuţiile de serviciu privind 
constatarea sau sancţionarea contravenţiilor sau reţinerea formei agravate este 
condiţionată de săvârşirea infracţiunii de luare de mită în legătură cu atribuţiile de 
serviciu privind constatarea sau sancţionarea contravenţiilor 

 
Obiectul dezlegării chestiunii de drept 
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 

corupţie (forma în vigoare anterior anului 2014) 
 
„Art. 7 
(1) Fapta de luare de mită, prevăzută la art. 254 din Codul penal, dacă a fost săvârşită 

de o persoană care, potrivit legii, are atribuţii de constatare sau de sancţionare a 
contravenţiilor ori de constatare, urmărire sau judecare a infracţiunilor, se sancţionează cu 
pedeapsa prevăzută la art. 254 alin. 2 din Codul penal privind săvârşirea infracţiunii de 
către un funcţionar cu atribuţii de control”. 

 
I. Titularul şi obiectul sesizării 
Prin Încheierea de şedinţă din 18 noiembrie 2016, pronunţată de Curtea de 

Apel Constanţa – Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie în 
Dosarul nr. 196/36/2015, în baza art. 475 alin. (1) din Codul de procedură penală, a 
fost sesizată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri 
prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: „dacă în inter-
pretarea şi aplicarea formei agravate prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea  
nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie 
(forma în vigoare anterior anului 2014) este suficient ca făptuitorul să aibă ca 
atribuţii de serviciu constatarea ori sancţionarea contravenţiilor indiferent dacă 
infracţiunea de luare de mită nu are legătură cu atribuţiile de serviciu privind 
constatarea sau sancţionarea contravenţiilor sau reţinerea formei agravate este 
condiţionată de săvârşirea infracţiunii de luare de mită în legătură cu atribuţiile de 
serviciu privind constatarea sau sancţionarea contravenţiilor”. 

XI. Raportul judecătorului asupra chestiunii de drept supuse dezlegării 
Examinând sesizarea formulată în vederea pronunţării unei hotărâri 

prealabile, se reţin următoarele: 
A. Cu privire la condiţiile de admisibilitate a sesizării 
Potrivit dispoziţiilor art. 475 din Codul de procedură penală, dacă, în cursul 

judecăţii, un complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de 
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apel sau al tribunalului, învestit cu soluţionarea cauzei, în ultimă instanţă, 
constatând că există o chestiune de drept, de a cărei lămurire depinde soluţionarea 
pe fond a cauzei respective şi asupra căreia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a 
statuat printr-o hotărâre prealabilă sau printr-un recurs în interesul legii în curs de 
soluţionare, va putea solicita Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să pronunţe o 
hotărâre prin care să se dea o rezolvare de principiu chestiunii de drept cu care a 
fost sesizată. 

Din examinarea normei de procedură rezultă că, în prealabil, în cadrul 
analizării admisibilităţii sesizării, se impune verificarea a patru condiţii, şi anume: 

1) să existe o cauză în curs de judecată; 
2) cauza să se afle pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel 

sau al tribunalului; 
3) chestiunea de drept invocată să fie indispensabilă soluţionării pe fond a 

cauzei respective; 
4) asupra chestiunii de drept Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să nu fi statuat 

printr-o hotărâre prealabilă sau printr-un recurs în interesul legii şi aceasta să nu 
facă obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare. 

Din această perspectivă, se constată ca fiind îndeplinite cumulativ cele patru 
condiţii impuse de dispoziţiile art. 475 din Codul de procedură penală. 

În mod special, cu privire la cea de-a treia condiţie, se impune a se reţine că de 
interpretarea dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, 
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie (forma în vigoare anterior anului 
2014) depinde soluţionarea pe fond a cauzei, prin reţinerea săvârşirii infracţiunii de 
luare de mită de un subiect activ circumstanţiat. 

B. Cu privire la chestiunea de drept a cărei dezlegare se solicită 
Problema de drept ce face obiectul prezentei analize constă în aceea dacă: 

reţinerea formei agravate prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie (forma în vigoare 
anterior anului 2014) este condiţionată de săvârşirea infracţiunii de luare de mită în 
legătură cu atribuţiile de serviciu privind constatarea sau sancţionarea contraven-
ţiilor ori de constatare, urmărire sau judecare a infracţiunilor sau este suficient ca 
făptuitorul să aibă ca atribuţii de serviciu constatarea sau sancţionarea contra-
venţiilor ori de constatare, urmărire sau judecare a infracţiunilor, chiar dacă 
infracţiunea de luare de mită nu are legătură cu aceste atribuţii. 

Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie (forma în vigoare anterior anului 2014) prevedea 
că “fapta de luare de mită, prevăzută de art. 254 din Codul penal, dacă a fost 
săvârşită de o persoană care, potrivit legii, are atribuţii de constatare sau de 
sancţionare a contravenţiilor ori de constatare, urmărire sau judecare a infracţiu-
nilor, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la art. 254 alin. (2) din Codul penal, 
privind săvârşirea infracţiunii de către un funcţionar cu atribuţii de control”. 
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Potrivit art. 254 alin. (1) din Codul penal anterior (forma în vigoare anterior 
anului 2014), „fapta funcţionarului care, direct sau indirect, pretinde ori primeşte 
bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de 
foloase sau nu o respinge, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia 
îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face 
un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 12 ani şi 
interzicerea unor drepturi”. 

Din analiza dispoziţiilor legale enunţate anterior se observă că legiuitorul, pe 
lângă modalitatea-tip a infracţiunii de luare de mită, a reglementat şi o modalitate 
agravată, prevăzută în alin. (2), modificat şi completat cu dispoziţiile art. 7 alin. (1) 
din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 
corupţie (forma în vigoare anterior anului 2014), determinată de calitatea specială 
impusă subiectului activ nemijlocit (autorului), aceea de funcţionar cu atribuţii şi 
competenţe speciale. 

Potrivit acestei reglementări, infracţiunea de luare de mită este calificată, 
atrăgând un regim sancţionator mai sever, atunci când fapta a fost săvârşită de o 
persoană care, potrivit legii, are atribuţii de constatare sau de sancţionare a contra-
venţiilor ori de constatare, urmărire sau judecare a infracţiunilor. Prin urmare, ceea 
ce agravează infracţiunea de luare de mită este calitatea specială a subiectului activ 
nemijlocit, determinată prin atribuţiile acestuia de constatare sau sancţionare a 
contravenţiilor ori de constatare, urmărire sau judecare a infracţiunilor. 

Dar reţinerea formei agravate presupune, în mod obligatoriu, îndeplinirea 
condiţiilor de incriminare ale variantei-tip a infracţiunii de luare de mită, fiind 
extinsă doar sfera subiectului activ. 

Din această perspectivă şi în forma agravată, fapta de luare de mită este 
săvârşită în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act 
privitor la îndatoririle de serviciu sau cu scopul de a face un act contrar acestor 
îndatoriri, dar nu a oricăror îndatoriri, ci doar a acelora care se circumscriu 
competenţelor subiectului activ, respectiv funcţionarului cu atribuţii de constatare 
sau sancţionare a contravenţiilor ori de constatare, urmărire sau judecare a 
infracţiunilor. 

În ceea ce priveşte actul pentru a cărui îndeplinire, neîndeplinire, întârziere, se 
pretinde, se primeşte, se acceptă sau nu se resping bani sau alte foloase necuvenite 
– ca şi condiţie esenţială pentru existenţa infracţiunii – trebuie să facă parte din 
sfera atribuţiilor de serviciu ale funcţionarului, adică să fie un act privitor la 
îndatoririle de serviciu ale acestuia sau un act contrar acestor îndatoriri. 

În înţelesul art. 254 din Codul penal anterior, prin act se înţelege orice activitate 
care trebuie efectuată de funcţionar în conformitate cu îndatoririle, atribuţiile, 
competenţele de serviciu ale acestuia. Este un act privitor la îndatoririle de serviciu 
ale funcţionarului, cel care se înscrie în limitele competenţei sale, cel care cade în 
sarcina acestuia în conformitate cu normele care reglementează serviciul respectiv 
ori este inerent naturii lui. 
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Sintetizând, prin „act privitor la îndatoririle de serviciu” se înţelege actul care 
are legătură cu atribuţiile de serviciu ale subiectului activ al infracţiunii de luare de 
mită. 

Reţinem, în raport cu obiectul sesizării, elementele de particularitate prevăzute 
de dispoziţiile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea 
şi sancţionarea faptelor de corupţie (forma în vigoare anterior anului 2014), care 
consacră o calificare specială a subiectului activ al infracţiunilor prevăzute de  
art. 254, 256 şi 257 din Codul penal anterior. 

Astfel, fapta de luare de mită prevăzută de art. 254 din Codul penal anterior, 
dacă a fost săvârşită de o persoană care, potrivit legii, are atribuţii de constatare sau 
sancţionare a contravenţiilor ori de constatare, urmărire sau judecare a infracţiunilor, 
se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la art. 254 alin. (2) din Codul penal anterior, 
privind săvârşirea infracţiunii de către un funcţionar cu atribuţii de control. 

În alineatul 2 al aceluiaşi articol se stipulează că fapta de dare de mită săvârşită 
faţă de una dintre persoanele care, potrivit legii, are atribuţii de constatare sau de 
sancţionare a contravenţiilor ori de constatare, urmărire sau judecare a infracţiu-
nilor sau faţă de un funcţionar cu atribuţii de control se sancţionează cu pedeapsa 
prevăzută la art. 255 din Codul penal anterior, al cărui maxim se majorează cu  
2 ani. 

În ambele ipoteze, ne aflăm în prezenţa unor variante speciale ale infracţiu-
nilor din Codul penal, elementul de particularitate fiind calificarea subiectului 
activ, respectiv a subiectului pasiv adiacent, în funcţie de atribuţiile de constatare 
sau de sancţionare a contravenţiilor ori de atribuţiile de constatare, urmărire sau 
judecare a infracţiunilor. 

Conform art. 15 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 410 din 25 
iulie 2001, persoana care are, potrivit legii, atribuţii de constatare sau de sancţio-
nare a contravenţiilor este acea persoană anume prevăzută în actul normativ care 
stabileşte şi sancţionează contravenţia. 

Pot fi agenţi constatatori: primarii, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului 
de Interne, special abilitaţi, persoanele împuternicite în acest scop de miniştri şi de 
alţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, de prefecţi, 
preşedinţi ai consiliilor judeţene, primari, de primarul general al municipiului 
Bucureşti, precum şi de alte persoane prevăzute în legi speciale. 

De asemenea, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului de Interne constată 
contravenţii privind: apărarea ordinii publice; circulaţia pe drumurile publice; 
regulile generale de comerţ; vânzarea, circulaţia şi transportul produselor alimen-
tare şi nealimentare, ţigărilor şi băuturilor alcoolice; alte domenii de activitate 
stabilite prin lege sau prin hotărâre a Guvernului. 

De asemenea, persoanele care au atribuţii de constatare, urmărire sau judecare 
a infracţiunilor sunt acele persoane stabilite de Codul de procedură penală sau de 
o lege specială. 
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Analizând dispoziţiile legale enunţate anterior, se constată că varianta 
agravată a infracţiunii de luare de mită este incidentă doar în ipoteza în care 
pretinderea, primirea, acceptarea ori nerespingerea promisiunii, respectiv darea de 
mită, se realizează în legătură directă cu atribuţiile persoanei care, potrivit legii, are 
atribuţii de constatare sau de sancţionare a contravenţiilor ori de constatare, 
urmărire sau de judecare a infracţiunilor. 

Aceste atribuţii trebuie să derive din lege, fiind nesocotite de subiectul activ al 
infracţiunii, care a pretins, a primit ori a acceptat promisiunea de bani sau alte 
foloase, sau de subiectul pasiv adiacent. 

Prin urmare, dispoziţiile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru preve-
nirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie (forma în vigoare anterior 
anului 2014) au în vedere, exclusiv, persoana care comite fapta în exercitarea 
atribuţiilor sale, de constatare sau de sancţionare a contravenţiilor, ori de 
constatare, urmărire sau judecare a infracţiunilor. 

Pentru a fi incidente aceste norme, este necesar şi obligatoriu să se constate că 
fapta reţinută în sarcina subiectul activ se circumscrie atribuţiilor la care textul face 
referire. Aceste atribuţii se înscriu – astfel cum s-a arătat şi dezvoltat anterior -, 
întotdeauna, în sfera de activitate sau de competenţă a subiectului activ/pasiv 
adiacent, care îi conferă capacitatea de a efectua în mod valabil acte sau activităţi 
cu privire la constatarea sau sancţionarea contravenţiilor ori constatarea, urmărirea 
sau judecarea infracţiunilor. 

În plus, interpretarea textului, în sensul arătat, satisface, pe deplin, şi condiţia 
previzibilităţii normei, astfel încât persoana căreia i se adresează poate să 
anticipeze care sunt acţiunile sau omisiunile ce pot atrage răspunderea penală în 
condiţii agravate. 

În concluzie, dispoziţiile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru preve-
nirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie (forma în vigoare anterior 
anului 2014) se aplică, exclusiv, atunci când infracţiunea de luare de mită a fost 
săvârşită de către subiectul activ în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor sale de 
constatare şi sancţionare a contravenţiilor ori de constatare, urmărire sau judecare 
a infracţiunilor. 

  
Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 2/2017 
Prin Decizia nr. 2/2017, ÎCCJ (Complet DCD/P) a admis sesizarea formulată 

de Curtea de Apel Constanţa – Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de 
familie în Dosarul nr. 196/36/2015, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, 
în consecinţă, stabileşte că: 

Dispoziţiile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, desco-
perirea şi sancţionarea faptelor de corupţie (forma în vigoare anterior anului 
2014) se aplică doar în ipoteza în care infracţiunea de luare de mită a fost 
săvârşită de făptuitor în legătură cu atribuţiile de serviciu ale acestuia privind 
constatarea sau sancţionarea contravenţiilor. 
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DECIZIA ÎCCJ (COMPLET DCD/CAF) NR. 36/2016  
(M. OF. NR. 104/07.02.2017): DISPOZIŢIILE ART. 4  

DIN LEGEA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV  
NR. 554/2004 

  

De Redacţia ProLege 
 

Decizia 
ÎCCJ 

Complet 
ÎCCJ 

Actul normativ Articol Sumar 

Decizia 
nr. 
36/2016 

Complet 
DCD/CAF 

Legea 
contenciosului 
administrativ nr. 
554/2004 

Art. 4 Dispoziţiile art. 4 din 
Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, 
cu modificările şi 
completările ulterioare, 
permit invocarea excepţiei 
de nelegalitate a unui act 
administrativ cu caracter 
individual, direct în recurs. 

 
În M. Of. nr. 104 din 7 februarie 2017, a fost publicată Decizia ÎCCJ nr. 36/2016 

din 7 noiembrie 2016 referitoare la dispoziţiile art. 4 din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Obiectul dezlegării chestiunii de drept 
Art. 4 („Excepţia de nelegalitate”) din Legea nr. 554/2004 
„(1) Legalitatea unui act administrativ cu caracter individual, indiferent de data 

emiterii acestuia, poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din 
oficiu sau la cererea părţii interesate. 

(2) Instanţa învestită cu fondul litigiului şi în faţa căreia a fost invocată excepţia de 
nelegalitate, constatând că de actul administrativ cu caracter individual depinde soluţio-
narea litigiului pe fond, este competentă să se pronunţe asupra excepţiei, fie printr-o 
încheiere interlocutorie, fie prin hotărârea pe care o va pronunţa în cauză. În situaţia în 
care instanţa se pronunţă asupra excepţiei de nelegalitate prin încheiere interlocutorie, 
aceasta poate fi atacată odată cu fondul. 
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(3) În cazul în care a constatat nelegalitatea actului administrativ cu caracter 
individual, instanţa în faţa căreia a fost invocată excepţia de nelegalitate va soluţiona cauza, 
fără a ţine seama de actul a cărui nelegalitate a fost constatată. 

(4) Actele administrative cu caracter normativ nu pot forma obiect al excepţiei de 
nelegalitate. Controlul judecătoresc al actelor administrative cu caracter normativ se 
exercită de către instanţa de contencios administrativ în cadrul acţiunii în anulare, în 
condiţiile prevăzute de prezenta lege”. 

I. Titularul sesizării 
1. Titularul sesizării este Curtea de Apel Cluj – Secţia a III-a contencios 

administrativ şi fiscal, învestită cu soluţionarea recursului declarat de reclamanta 
C.P.L. C.F.C.R. – S.R.L. împotriva Deciziei civile nr. 1 din 6 ianuarie 2015 a 
Tribunalului Cluj – Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, conflicte de 
muncă şi asigurări sociale. 

2. Titularul sesizării este legitimat procesual activ, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 519 din Codul de procedură civilă, fiind o curte de apel care judecă 
în ultima instanţă un litigiu având ca obiect anularea unui act emis de autorităţile 
publice pârâte şi obligarea acestora la emiterea unui act administrativ. 

 
II. Obiectul şi temeiul juridic al sesizării 
3. Prin încheierea din 17 februarie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 

4.225/117/2014*, Curtea de Apel Cluj – Secţia a III-a contencios administrativ şi 
fiscal a sesizat, în temeiul dispoziţiilor art. 519 – 520 din Codul de procedură civilă, 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri pentru 
dezlegarea chestiunii de drept sus-menţionate. 

XIII. Înalta Curte 
31. Examinând sesizarea în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, 

raportul întocmit de judecătorii-raportori şi chestiunea de drept a cărei dezlegare 
se solicită, constată următoarele: 

A) Asupra admisibilităţii 
32. Sesizarea îndeplineşte condiţiile de admisibilitate, prevăzute de art. 519 din 

Codul de procedură civilă. 
33. Astfel, instanţa de trimitere este un complet de judecată al unei curţii de 

apel, învestit cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă. 
34. De problema de drept a cărei lămurire se solicită depinde soluţionarea 

cauzei pe fond, chiar dacă sesizarea priveşte o chestiune procedurală, iar nu una de 
drept material, deoarece dezlegarea acestei chestiuni de drept este esenţială pentru 
soluţionarea pe fond a cauzei, condiţie cerută de art. 519 din Codul procedură 
civilă. 

35. Chestiunea de drept este nouă, întrucât, aşa cum s-a arătat prin Decizia nr. 
3 din 14 aprilie 2014, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul 
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, menţionată mai sus, determinante în 
legătură cu criteriul noutăţii sunt existenţa şi dezvoltarea unei jurisprudenţe 
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continue şi constante în această materie; or, în legătură cu chestiunea de drept a 
cărei dezlegare se solicită, nu s-a făcut dovada existenţei unei jurisprudenţe 
continue şi constante în această materie, pe de o parte, iar, pe de altă parte, 
respectiva reglementare este relativ nouă, intervenind după modificarea textului 
art. 4 din Legea nr. 554/2004, prin art. 54 pct. 1 din Legea nr. 76/2012. 

36. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat asupra chestiunii de drept ce 
face obiectul sesizării, iar aceasta nu face nici obiectul unui recurs în interesul legii 
în curs de soluţionare, conform evidenţelor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
consultate la data formulării sesizării. 

B) Asupra chestiunii de drept ce face obiectul sesizării 
37. Potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, supuse 

interpretării, „legalitatea unui act administrativ cu caracter individual, indiferent 
de data emiterii acestuia, poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale 
de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii interesate”. 

38. Excepţia de nelegalitate, după cum este reglementată de dispoziţiile legale 
citate, în vigoare în prezent, reprezintă un mijloc de apărare comun, această soluţie 
rezultând chiar din cuprinsul textului de lege [(alin. (1)], care precizează că 
legalitatea unui act administrativ cu caracter individual poate fi cercetată oricând în 
cadrul unui proces civil, ştiut fiind faptul că procesul civil începe cu introducerea 
cererii de chemare în judecată şi se finalizează cu soluţionarea ultimei căi de atac, 
dacă nu este posibilă executarea silită sau dacă hotărârea se execută de bună voie 
ori odată cu executarea silită dacă este posibilă executarea silită, iar debitorul nu 
îndeplineşte obligaţia stabilită prin hotărârea definitivă. 

39. Anumite dificultăţi de interpretare prezintă alin. (2) al art. 4 din Legea nr. 
554/2004, care se referă la „instanţa învestită cu fondul litigiului …”; dificultatea 
nu este, însă, insurmontabilă, dacă se are în vedere că judecata “în fondul 
litigiului” nu este echivalentă cu judecata “în prima instanţă”, fondul litigiului 
privind atât judecata în primă instanţă, cât şi judecata în căile de atac. 

40. În speţa în legătură cu care s-a formulat sesizarea, această interpretare este 
clară, deoarece în cuprinsul art. 20 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 se prevede 
obligaţia instanţei de recurs de a „rejudeca litigiul în fond”. 

41. Prin urmare, câtă vreme instanţa de recurs are posibilitatea să „rejudece 
litigiul în fond”, aceasta poate fi considerată o instanţă „învestită cu fondul 
litigiului”, în sensul dispoziţiilor alin. (2) al art. 4 din Legea nr. 554/2004. 

42. De asemenea, în cuprinsul Codului de procedură civilă, ori de câte ori 
legiuitorul a vrut să se refere la prima etapă a judecăţii, cu excluderea căilor de 
atac, a folosit sintagma „prima instanţă”, iar nu „instanţa de fond” (art. 94 pct. 1, 
art. 95 pct. 1, art. 96 pct. 1 şi art. 213). 

43. În ce priveşte calea de atac a apelului, în art. 476 alin. (1) din Codul de 
procedură civilă, se prevede că „apelul exercitat în termen provoacă o nouă 
judecată asupra fondului, instanţa de apel statuând atât în fapt, cât şi în drept”. 
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44. Ca atare, este cât se poate de clar faptul că o instanţă care judecă în apel este 
„învestită cu fondul litigiului”, în sensul dispoziţiilor alin. (2) al art. 4 din Legea nr. 
554/2004, şi că, prin urmare, o excepţie de nelegalitate a unui act administrativ cu 
caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia, poate fi cercetată în calea 
de atac a apelului. 

45. O problemă de interpretare s-ar putea ivi în cazul unei instanţe învestite cu 
soluţionarea recursului. 

46. Argumentul invocat în cazul căii de atac a apelului este valabil şi în acest 
caz, instanţa de recurs fiind „învestită cu fondul litigiului”, în sensul alin. (2) al art. 
4 din Legea nr. 554/2004. 

47. Astfel, potrivit art. 488 alin. (1) din Codul de procedură civilă, casarea unor 
hotărâri se poate cere numai pentru următoarele motive de nelegalitate: când 
instanţa nu a fost alcătuită potrivit dispoziţiilor legale; dacă hotărârea a fost pronunţată de 
alt judecător decât cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a procesului sau de un alt 
complet de judecată decât cel stabilit aleatoriu pentru soluţionarea cauzei ori a cărui 
compunere a fost schimbată, cu încălcarea legii; când hotărârea a fost dată cu încălcarea 
competenţei de ordine publică a altei instanţe, invocată în condiţiile legii; când instanţa a 
depăşit atribuţiile puterii judecătoreşti; când, prin hotărârea dată, instanţa a încălcat 
regulile de procedură a căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţii; când hotărârea nu 
cuprinde motivele pe care se întemeiază sau când cuprinde motive contradictorii ori numai 
motive străine de natura cauzei; când s-a încălcat autoritatea de lucru judecat; când 
hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material. 

48. Prin urmare, instanţa de recurs trebuie să aibă în vedere motivele de 
nelegalitate prevăzute de acest text de lege; or, coroborând dispoziţiile cuprinse în 
art. 488 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cu dispoziţiile art. 494 – potrivit 
cărora „dispoziţiile de procedură privind judecata în primă instanţă şi în apel se aplică şi 
în instanţa de recurs, în măsura în care nu sunt potrivnice celor cuprinse în prezenta 
secţiune” – şi cu dispoziţiile art. 389 din acelaşi cod – conform cărora „dezbaterile 
procesului poartă asupra împrejurărilor de fapt şi temeiurilor de drept, invocate de părţi în 
cererile lor sau, după caz, ridicate de către instanţă din oficiu” – rezultă că şi instanţa de 
recurs, care soluţionează recursul după judecata în apel, analizează fondul cauzei 
în ce priveşte nelegalitatea deciziei recurate. 

49. Mai mult, potrivit prevederilor art. 498 alin. (1) din Codul de procedură 
civilă, „în cazul în care competenţa de soluţionare a recursului aparţine tribuna-
lului sau curţii de apel şi s-a casat hotărârea atacată, rejudecarea procesului în fond 
se va face de către instanţa de recurs …”. Prin urmare, în cazul în care recursul nu 
este soluţionat de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, chiar şi în caz de casare, 
rejudecarea procesului se va face pe fondul cauzei, astfel încât, şi în această situaţie, 
ne aflăm în ipoteza prevăzută de alin. (2) al art. 4 din Legea nr. 554/2004. 

50. Şi în cazul în care recursul este judecat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
ne aflăm în aceeaşi ipoteză, reglementată de art. 4 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, 
aceasta indiferent dacă excepţia de nelegalitate se invocă în faţa instanţei supreme, 
ca instanţă de drept civil, respectiv de contencios administrativ. 
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51. Astfel, chiar dacă recursul reprezintă o cale extraordinară de atac, care 
implică compararea hotărârilor atacate numai pentru motive de nelegalitate, 
aceasta nu reprezintă un impediment pentru a constata că instanţa de recurs 
rezolvă „fondul litigiului”, în sensul textului de lege amintit. Verificarea respectării 
dispoziţiilor legale şi aplicării legii de către instanţa ce a pronunţat hotărârea 
recurată implică cercetarea “fondului litigiului”, fiind în consens, în acord cu 
dispoziţiile legale în discuţie. 

52. Dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 554/2004 reprezintă, aşadar, o instituţie 
juridică a cărei finalitate este aceea de a lipsi de efecte, exclusiv în cauza dedusă 
judecăţii, actul administrativ individual de care partea adversă s-ar putea prevala, 
în cadrul litigiului pendinte, uneori chiar direct în recurs, situaţie în care cealaltă 
parte ar fi lipsită de posibilitatea apărării pe calea excepţiei de nelegalitate, 
neputând să o invoce în această fază procesuală; or, conform art. 4 alin. (1) din 
Legea nr. 554/2004, excepţia poate fi invocată „oricând în cadrul unui proces”, 
interpretarea în sensul că excepţia nu poate fi invocată în recurs fiind contrară 
principiului conform căruia “legea trebuie interpretată în sensul aplicării ei, iar nu în 
sensul neaplicării”. 

53. O altă problemă care s-ar putea ridica este aceea a lipsei unei căi de atac 
împotriva hotărârii prin care instanţa se pronunţă asupra excepţiei de nelegalitate, 
în situaţia în care excepţia de nelegalitate a fost ridicată pentru prima dată în 
recurs. 

54. Nici această problemă nu reprezintă un impediment pentru invocarea 
excepţiei de nelegalitate, direct, în calea de atac a recursului. 

55. Astfel, Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 1.682 din 17 decembrie 2009, 
menţionată mai sus, s-a pronunţat cu privire la constituţionalitatea dispoziţiilor art. 
4 alin. (1) teza a III-a din Legea nr. 554/2004, este adevărat, în forma nemodificată 
prin Legea nr. 76/2012, respingând, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţio-
nalitate. S-a reţinut că invocarea excepţiei de nelegalitate a unui act administrativ 
cu caracter individual, în timpul soluţionării litigiului ajuns deja în recurs, nu pune 
probleme de constituţionalitate, deoarece partea interesată are dreptul de a intro-
duce o acţiune directă prin care să solicite verificarea legalităţii actului admi-
nistrativ respectiv, cu suspendarea consecutivă a soluţionării litigiului principal. 

56. Raţionamentul este asemănător şi în cazul noii reglementări, când excepţia 
de nelegalitate este soluţionată chiar de către instanţa de recurs, aceasta 
pronunţându-se mai întâi asupra excepţiei de nelegalitate a actului administrativ 
individual, după care va soluţiona fondul litigiului. 

57. De altfel, Codul de procedură civilă prevede şi alte situaţii în care, deşi o 
hotărâre poate fi atacată, de regulă, în mod separat, la instanţa ierarhic superioară, 
atunci când această hotărâre este pronunţată de o instanţă de recurs, hotărârea este 
definitivă, nemaifiind supusă niciunei căi de atac, precum cazurile prevăzute de 
art. 53 alin. (1), când încheierea este pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, art. 414 alin. (1), când suspendarea a fost dispusă de Înalta Curte de 
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Casaţie şi Justiţie, art. 421 alin. (2), atunci când perimarea se pronunţă de 
Completul de 5 judecători. 

58. În mod incidental, Curtea Constituţională s-a mai pronunţat asupra 
constituţionalităţii dispoziţiilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, prin Decizia 
nr. 267 din 7 mai 2014. În speţa respectivă a fost invocată excepţia de neconsti-
tuţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 554/2004, 
susţinându-se că aceste texte de lege ar intra în contradicţie cu prevederile art. 126 
alin. (2) din Constituţie, pe motiv că orice instanţă, de orice grad, ar putea să judece 
excepţia de nelegalitate privind un act administrativ individual, iar nu doar 
instanţele de contencios administrativ, aşa cum a apreciat autorul excepţiei de 
neconstituţionalitate. 

59. Curtea Constituţională a statuat că respectivele dispoziţii sunt constitu-
ţionale, fiind posibilă invocarea excepţiei de nelegalitate chiar direct în recurs, 
precizându-se că, după modificarea Legii nr. 554/2004 prin Legea nr. 76/2012, 
instanţele de drept comun pot soluţiona excepţia de nelegalitate, însă numai 
pentru actele administrative cu caracter individual, nu şi pentru actele 
administrative cu caracter normativ, care, potrivit alin. (4) al art. 4 din Legea  
nr. 554/2004, pot fi verificate sub aspectul legalităţii doar de către instanţa de 
contencios administrativ în cadrul acţiunii în anulare, în condiţiile prevăzute de 
Legea nr. 554/2004. 

  
Decizia ÎCCJ (Complet DCD/CAF) nr. 36/2016 
Prin Decizia nr. 36/2016, ÎCCJ (Complet DCD/CAF) a admis sesizarea 

formulată de Curtea de Apel Cluj – Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal, 
în Dosarul nr. 4.225/117/2014*, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în 
consecinţă, stabileşte că: 

Dispoziţiile art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, permit invocarea excepţiei de nelegalitate 
a unui act administrativ cu caracter individual, direct în recurs. 
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DECIZIA ÎCCJ (COMPLET DCD/C) NR. 42/2016  
(M. OF. NR. 105/07.02.2017): DISPOZIŢII ALE LEGII NR. 165/2013 

PRIVIND MĂSURILE PENTRU FINALIZAREA PROCESULUI 
DE RESTITUIRE, ÎN NATURĂ SAU PRIN ECHIVALENT,  

A IMOBILELOR PRELUATE ABUZIV ÎN PERIOADA 
REGIMULUI COMUNIST ÎN ROMÂNIA 

  

De Redacţia ProLege 
 
Decizia 

ÎCCJ 
Complet 

ÎCCJ 
Actul normativ Articol Sumar 

Decizia nr. 
42/2016 

Complet 
DCD/C 
  

Legea nr. 
165/2013 

Art. 1 alin. 
(1), (3); art. 4 
teza I; art. 3 
pct. 6 

În situaţia în 
care titularul a 
înstrăinat 
drepturile care i 
se cuvin 
potrivit legilor 
de restituire a 
proprietăţii, iar 
cererea de 
reconstituire 
formulată în 
temeiul legilor 
fondului 
funciar nu a 
fost soluţionată 
prin emiterea 
titlului de 
proprietate sau 
de despăgubire 
în beneficiul 
titularului 
originar, al 

Legea fondului 
funciar  
nr. 18/1991 

Art. 27  
alin. (1) 

Protocolul nr. 1 
adiţional la 
Convenţia 
pentru 
apărarea 
drepturilor 
omului şi a 
libertăţilor 
fundamentale 

Art. 1 
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moştenitorilor 
acestuia sau al 
terţului 
dobânditor 
până la data 
intrării în 
vigoare a Legii 
nr. 165/2013, 
cesionarul, ca 
persoană 
îndreptăţită la 
măsuri 
reparatorii, are 
dreptul 
exclusiv la 
măsura 
reparatorie 
prevăzută de 
noua lege de 
reparaţie 
constând în 
compensarea 
prin puncte 
potrivit art. 24 
alin. (2) – (4) 
din Legea nr. 
165/2013, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 

 
În M. Of. nr. 105 din 7 februarie 2017, a fost publicată Decizia ÎCCJ nr. 42/2017 

din 21 noiembrie 2016 referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 
alin. (3) şi art. 4 teza I din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv 
în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin raportare la dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi art. 3 pct. 6 din acelaşi act 
normativ, art. 27 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la 
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. 
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Obiectul dezlegării chestiunii de drept 
Legea nr. 165/2013 
„Art. 1 
(1) Imobilele preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist se restituie în 

natură. 
(…) 
(3) În situaţia în care titularul a înstrăinat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de 

restituire a proprietăţii, singura măsură reparatorie care se acordă este compensarea prin 
puncte potrivit art. 24 alin. (2), (3) şi (4)”. 

„Art. 3 
6. restituirea în natură – restituirea imobilului preluat în mod abuziv; în ceea ce 

priveşte terenurile, reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament sau pe 
un alt amplasament”; 

Legea fondului funciar nr. 18/1991 
„Art. 27 
(1) Punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate celor îndreptăţiţi nu pot 

avea loc decât numai după ce s-au făcut în teren delimitările necesare pentru măsurători, 
stabilirea vecinătăţilor pe temeiul schiţei, amplasamentului stabilit şi întocmirea 
documentelor constatatoare prealabile”. 

 Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor fundamentale 

„Art. 1 
Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu 

poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile 
prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional. 

Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le 
consideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general sau 
pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii, sau a amenzilor”. 

 
I. Titularul şi obiectul sesizării 
1. Tribunalul Galaţi – Secţia I civilă a dispus, prin Încheierea din 22 aprilie 

2016, în Dosarul nr. 1.489/316/2013*, aflat pe rolul acestei instanţe, sesizarea din 
oficiu a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în temeiul dispoziţiilor art. 519 din Codul 
de procedură civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la 
următoarele chestiuni de drept: 

(i) Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (3) şi art. 4 din Legea nr. 165/2013 
privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu 
modificările şi completările ulterioare, prin raportare la dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi art. 3 
pct. 6 din acelaşi act normativ, precum şi la dispoziţiile art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional 
la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în sensul de 
a se stabili dacă cesionarul unor drepturi dobândite în temeiul Legii fondului funciar  
nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele 
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îndreptăţite prin reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor suprafeţe de teren, 
conform unor hotărâri ale comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor, ar avea, ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, dreptul 
de a obţine punerea în posesie şi emiterea unor titluri de proprietate, iar nu exclusiv dreptul 
la măsura reparatorie constând în compensarea prin puncte, în situaţia în care drepturile ce 
fac obiectul cesiunii au fost recunoscute cedenţilor, conform Legii nr. 18/1991, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, anterior cesiunii care, la rândul său, a intervenit 
anterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013. 

(ii) Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (3) şi art. 4 din Legea nr. 
165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la dispoziţiile art. 1  
alin. (1) şi art. 3 pct. 6 din acelaşi act normativ, la dispoziţiile art. 27 alin. (1) din Legea  
nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la dispoziţiile 
art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale, în sensul de a se stabili dacă cesionarul unor drepturi dobândite 
în temeiul Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către 
persoanele îndreptăţite prin reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor suprafeţe 
de teren, conform unor hotărâri ale comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de pro-
prietate privată asupra terenurilor, ar avea, ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, 
dreptul de a obţine punerea în posesie şi emiterea unor titluri de proprietate, în ipoteza 
menţionată anterior, dacă s-au validat delimitarea, stabilirea vecinătăţilor şi a amplasa-
mentului prin hotărâri definitive ale comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de pro-
prietate privată asupra terenurilor şi au fost întocmite documente de constatare prealabile 
pentru punerea în posesie şi emiterea titlurilor de proprietate. 

 
X. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
37. Examinând sesizarea în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, 

raportul întocmit de judecătorii-raportori şi chestiunea de drept ce se solicită a fi 
dezlegată, reţine că obiectul sesizării sale îl constituie, în realitate, rezolvarea de 
principiu a chestiunii de drept referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor 
art. 1 alin. (3) şi art. 4 teza I din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin raportare la dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi art. 3 pct. 6 din 
acelaşi act normativ, art. 27 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 1 din Protocolul nr. 1 
adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, motiv pentru care analiza Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – 
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept va viza chestiunea de drept 
astfel reformulată. 

Asupra admisibilităţii sesizării 
38. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept constată că sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate a 
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instituţiei juridice privind pronunţarea unei hotărâri prealabile reglementate de 
dispoziţiile art. 519 din Codul de procedură civilă. 

39. În privinţa obiectului şi a condiţiilor sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, legiuitorul, în cuprinsul 
articolului 519 din Codul de procedură civilă, instituie o serie de condiţii de 
admisibilitate pentru declanşarea acestei proceduri, condiţii care se impun a fi 
întrunite în mod cumulativ, respectiv: 

– existenţa unei cauze aflate în curs de judecată, în ultimă instanţă; 
– cauza care face obiectul judecăţii să se afle în competenţa legală a unui 

complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al 
tribunalului învestit să soluţioneze cauza; 

– ivirea unei chestiuni de drept de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe 
fond a cauzei în curs de judecată; 

– chestiunea de drept identificată să prezinte caracter de noutate şi asupra 
acesteia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să nu fi statuat şi nici să nu facă obiectul 
unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare. 

40. Primele două condiţii de admisibilitate sunt îndeplinite, întrucât tribunalul, 
legal învestit cu soluţionarea apelului împotriva unei sentinţe pronunţate asupra 
unei cereri în materia dreptului funciar, judecă pricina în ultimă instanţă, potrivit 
dispoziţiilor art. 95 pct. 2 şi art. 483 alin. (2) din Codul de procedură civilă, urmând 
să pronunţe o hotărâre judecătorească definitivă, potrivit art. 634 alin. (1) pct. 4 din 
Codul de procedură civilă şi art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013, cu 
modificările ulterioare. 

41. Este îndeplinită şi condiţia de admisibilitate privind ivirea unei chestiuni 
de drept de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe fond a cauzei în curs de 
judecată, întrucât între problema de drept ce face obiectul sesizării şi soluţionarea 
pe fond a cauzei există un raport de dependenţă, în sensul că hotărârea pe care 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de 
drept o pronunţă în procedura mecanismului judiciar de unificare a practicii 
produce un efect concret asupra soluţiei din procesul pendinte. În cauză, sesizarea 
de faţă pune în discuţie o chestiune de drept de a cărei lămurire poate depinde 
soluţionarea fondului cauzei, deoarece soluţionarea apelului şi, implicit, a acţiunii 
introductive este indisolubil legată de determinarea sferei de incidenţă a 
dispoziţiilor art. 1 alin. (3) raportat la art. 4 teza I din Legea nr. 165/2013, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

42. De asemenea, sunt îndeplinite şi condiţiile de admisibilitate referitoare la 
noutatea chestiunii de drept şi a celei care impune ca, asupra problemei de drept, 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să nu fi statuat. Problema de drept semnalată de 
titularul sesizării este nouă, întrucât îşi are izvorul într-un act normativ de dată 
recentă şi nu a fost soluţionată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie printr-o 
hotărâre prealabilă sau un recurs în interesul legii şi nici nu face obiectul unui 
recurs în interesul legii în curs de soluţionare. 
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43. Examinând sesizarea formulată, punctele de vedere şi argumentele 
exprimate de instanţele din ţară, care prefigurează apariţia unei practici neunitare 
cu privire la problema de drept care face obiectul sesizării, Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept apreciază 
chestiunea de drept supusă dezbaterii ca fiind una veritabilă, care necesită o 
rezolvare de principiu pe calea procedurii prevăzute de art. 519 din Codul de 
procedură civilă. 

Asupra fondului sesizării 
44. Problema de drept semnalată în cuprinsul sesizării vizează, în esenţă, 

aspectul referitor la aplicabilitatea dispoziţiilor Legii nr. 165/2013, cu modificările 
şi completările ulterioare, în situaţia în care, anterior intrării în vigoare a acestei 
legi, persoanele îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate în baza 
cererilor formulate în temeiul legilor fondului funciar au cesionat unor terţe 
persoane drepturile ce decurg din hotărâri ale comisiei judeţene pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. 

45. Din analiza circumstanţelor specifice litigiului în soluţionarea căruia a fost 
formulată prezenta sesizare rezultă că, prin hotărârile comisiei judeţene pentru 
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, ce au stat la baza 
perfectării contractelor de cesiune, s-a procedat la validarea propunerii comisiei 
locale sub aspectul îndreptăţirii persoanelor care au formulat cereri de reconsti-
tuire a dreptului de proprietate, în limita suprafeţei de teren agricol de până la 10 
ha de familie şi cărora li s-a aplicat cota de reducere potrivit art. 14 alin. (3) din 
Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de a 
beneficia de măsurile reparatorii prevăzute de art. 5 din Legea nr. 1/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv de a beneficia fie de reconstituirea 
în natură a dreptului, fie de acordarea de despăgubiri, în condiţiile legii. 

46. În baza unor contracte de cesiune, titularii drepturilor cuvenite în temeiul 
legilor fondului funciar au înstrăinat aceste drepturi, rezultate din hotărâri ale 
comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor, însă până la data apariţiei Legii nr. 165/2013 persoanele îndreptăţite, 
respectiv cedentul sau cesionarul, nu au fost puse în posesie cu vreo suprafaţă de 
teren şi nu li s-au eliberat titlurile de proprietate pentru terenul reconstituit pe 
vechiul amplasament sau pe un alt amplasament şi nici nu li s-au acordat despă-
gubiri în sistemul acestor legi speciale de reparaţie. 

47. Solicitările de punere în posesie şi de eliberare a titlurilor de proprietate pe 
raza altor localităţi sau din rezerva Agenţiei Domeniilor Statului au fost efectuate 
ulterior înstrăinării drepturilor de către cesionar, fără a fi finalizate până la 
momentul intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013. 

48. Referitor la interpretarea dispoziţiilor legale care fac obiectul actului de 
sesizare, cu titlu prealabil, se impune a sublinia faptul că obiectul de reglementare 
al Legii nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, este exprimat 
sintetic în titlul actului normativ, care vizează măsurile pentru finalizarea 



190 Din jurisprudenţa ÎCCJ 

procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv 
în perioada regimului comunist în România, dispoziţii care asigură un cadru 
normativ unitar în materia restituirii proprietăţii. 

49. Domeniul de aplicare a Legii nr. 165/2013, cu modificările şi completările 
ulterioare, rezultă din cuprinsul articolului 4, potrivit căruia “Dispoziţiile prezentei 
legi se aplică cererilor formulate şi depuse, în termen legal, la entităţile învestite de lege, 
nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, cauzelor în materia restituirii 
imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanţelor, precum şi cauzelor aflate pe rolul 
Curţii Europene a Drepturilor Omului suspendate în temeiul Hotărârii-pilot din 12 
octombrie 2010, pronunţată în Cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României, la 
data intrării în vigoare a prezentei legi”*1). 

———— 
*1) Art. 4 teza a doua din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările 
ulterioare, a fost declarat parţial neconstituţional prin deciziile Curţii 
Constituţionale nr. 88 din 27 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 281 din 16 aprilie 2014; nr. 210 din 8 aprilie 2014, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 5 iunie 2014 şi nr. 269 din 7 
mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 9 iulie 
2014. 

50. Relativ la cererile care fac obiectul noului act normativ, acestea sunt expli-
citate în cuprinsul art. 3 pct. 1, textul făcând referire, printre altele, şi la cererile 
formulate în temeiul prevederilor Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, 
Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 247/2005, 
cu modificările şi completările ulterioare, aflate în curs de soluţionare la entităţile 
învestite de lege sau, după caz, la Comisia Centrală pentru Stabilirea Despă-
gubirilor. 

51. De asemenea, semnificaţia expresiei “entitate învestită de lege” este 
clarificată în cuprinsul articolului 3 pct. 4 lit. c) şi d) din noul act normativ, care 
identifică structurile cu atribuţii în procesul de restituire a imobilelor preluate 
abuziv şi de stabilire a măsurilor reparatorii, printre acestea figurând şi comisia 
locală de fond funciar, comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale, constituite în 
temeiul Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
respectiv comisia judeţeană de fond funciar sau, după caz, Comisia de fond funciar 
a municipiului Bucureşti, constituite în temeiul Legii nr. 18/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

52. Din interpretarea sistematică a textelor normative sus-menţionate rezultă 
că Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi 
cererilor formulate în baza legilor fondului funciar care nu au fost soluţionate până 
la data intrării în vigoare a noului act normativ, deoarece sfera de aplicare a 
acestuia nu se limitează doar la cererile în materia restituirii imobilelor preluate 
abuziv, ci acoperă întreaga procedură de reconstituire a dreptului de proprietate, 
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inclusiv cea referitoare la restituirea în natură sau prin echivalent a terenurilor 
agricole conform legilor fondului funciar, contribuind prin măsurile ce le consacră 
la finalizarea procesului de restituire. 

53. Chestiunea de drept semnalată reclamă şi examinarea modului de solu-
ţionare a cererilor de către entităţile învestite de lege, în conformitate cu procedura 
reglementată de actul normativ sub imperiul căruia au fost formulate, având în 
vedere faptul că stabilirea dreptului de proprietate, potrivit legilor fondului 
funciar, se realizează după o procedură specială, care cuprinde o procedură 
administrativă prealabilă şi obligatorie, urmată de o procedură judiciară eventuală 
şi subsidiară. 

54. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor debutează în 
cadrul procedurii administrative, potrivit art. 9 din Legea nr. 18/1991, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, prin cererea formulată, în termenul legal, 
de persoana deposedată în mod abuziv sau de moştenitorii acesteia. Cererile astfel 
formulate de persoanele care se consideră îndreptăţite la reconstituirea dreptului 
de proprietate sunt analizate, sub aspectul întrunirii condiţiilor de fond şi formă, 
de către comisiile locale, propunerile acestora fiind verificate, sub aspectul legali-
tăţii, de către comisiile judeţene de fond funciar, care le validează sau invalidează. 
Ulterior acestui moment, comisia locală propune restituirea în natură a terenului 
preluat abuziv, respectiv, după caz, acordarea de măsuri reparatorii prin 
echivalent. 

55. Ca natură juridică*, actele emise pentru finalizarea procedurilor derulate în 
baza legilor fondului funciar au o natură complexă, conferită, pe de o parte, de 
caracterul administrativ al autorităţii emitente şi de procedura specială, admi-
nistrativă, de emitere a actului, iar, pe de altă parte, de caracterul drepturilor care 
decurg din lege, derivând din dreptul de proprietate, acestea fiind apte a produce 
consecinţe juridice. 

56. În acest context al analizei se poate concluziona că finalizarea procedurii de 
reconstituire a dreptului de proprietate şi soluţionarea cererilor formulate în 
temeiul legilor fondului funciar se realizează la momentul emiterii titlului de 
proprietate, în cazul restituirii în natură a terenului preluat abuziv sau, după caz, a 
deciziei de acordare a măsurilor reparatorii prin echivalent. 

57. Drept urmare, ca etapă a procesului de reconstituire a dreptului de 
proprietate, validarea propunerii comisiei locale prin hotărâre de către comisia 
judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor nu 
are semnificaţia admiterii cererii de restituire în natură a terenului preluat abuziv, 
în sensul dobândirii efective a unei anumite măsuri reparatorii, ci a recunoaşterii 

                                                 
* Cu privire la natura juridică a titlului de proprietate emis în aplicarea Legii nr. 18/1991, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Curtea Supremă de Justiţie – Secţiile Unite, prin 
Decizia nr. I din 30 iunie 1997, pronunţată în recurs în interesul legii, a stabilit că titlul de proprietate 
emis în aplicarea Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este un act 
administrativ, în baza cărui se creează raporturi juridice civile vizând dreptul de proprietate. 
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legitimităţii de a beneficia de măsurile reparatorii prevăzute de legile fondului 
funciar, fără însă a fi individualizată categoria măsurilor reparatorii cuvenite 
potrivit legii. Astfel, persoanele îndreptăţite, menţionate în anexa hotărârii comisiei 
judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, au 
prerogativa de a beneficia, potrivit legii, fie de restituirea în natură a terenului, fie 
de acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent. 

58. Or, în ipoteza în care comisia locală şi comisia judeţeană nu au procedat la 
punerea în posesie şi emiterea titlului de proprietate ori, după caz, nu a fost emisă 
decizia de acordare a măsurilor reparatorii prin echivalent pe numele persoanei 
îndreptăţite (a cedentului ori a cesionarului), procedura administrativă a fost 
parcursă parţial, nefiind finalizată. În aceste condiţii, cererile formulate de aceste 
persoane pentru reconstituirea dreptului de proprietate nu pot fi considerate 
soluţionate de către entităţile învestite de lege, potrivit procedurii speciale 
reglementate de legile fondului funciar, astfel încât, la momentul intrării în vigoare 
a Legii nr. 165/2013*, procedura administrativă derulată în temeiul legilor fondului 
funciar a fost continuată, potrivit art. 4 teza I din Legea nr. 165/2013, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu procedura reglementată prin acest din 
urmă act normativ. 

59. Legiuitorul a optat, reglementând conflictul de drept intertemporal generat 
de intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013, ca în privinţa cererilor formulate şi 
depuse, în termen legal, la entităţile învestite de lege, nesoluţionate până la data 
intrării în vigoare a acestei legi, să le fie aplicabile, potrivit art. 4 teza I, dispoziţiile 
legii noi. 

60. Or, în circumstanţele factuale expuse de titularul sesizării şi având în 
vedere argumentele arătate, raporturile juridice derulate între persoana îndrep-
tăţită la restituire, pe de o parte, şi autorităţile administrative cu atribuţii în 
procesul de stabilire a măsurilor reparatorii, pe de altă parte, nu pot fi considerate 
ca fiind raporturi juridice finalizate, context în care se constată că intervenţia legii 
noi, consacrată prin soluţia legislativă înscrisă în art. 1 alin. (3), nu aduce modificări 
esenţiale în privinţa acestora, de natură a genera o încălcare a principiului 
neretroactivităţii legii civile. 

61. Aşadar, aplicarea imediată a legii noi în domeniul propriu de activitate, cu 
privire la situaţiile pendinte, nu aduce atingere principiului neretroactivităţii. 
Relativ la acest aspect, în jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a statuat în mod 
constant că o lege nu este retroactivă atunci când modifică pentru viitor o stare de 

                                                 
* Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 686 din 26 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 68 din 27 ianuarie 2015, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate şi s-a 
constatat că dispoziţiile art. 17 alin. (1) lit. a) şi art. 21 alin. (5) şi (8) din Legea nr. 165/2013, cu 
modificările şi completările ulterioare, sunt constituţionale în măsura în care nu se aplică 
deciziilor/dispoziţiilor entităţilor învestite cu soluţionarea notificărilor emise în executarea unor 
hotărâri judecătoreşti prin care instanţele s-au pronunţat irevocabil/definitiv asupra calităţii de 
persoane îndreptăţite şi asupra întinderii dreptului de proprietate. 
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drept născută anterior şi nici atunci când suprimă producerea în viitor a efectelor 
unei situaţii juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru că în aceste cazuri 
legea nouă nu face altceva decât să refuze supravieţuirea legii vechi şi să regle-
menteze modul de acţiune în timpul următor intrării ei în vigoare, adică în 
domeniul ei propriu de aplicare**. 

62. Principiul constituţional trebuie examinat în raport cu ansamblul 
procedurii administrative de soluţionare a cererilor formulate în materia fondului 
funciar, ce se finalizează prin emiterea titlului de proprietate/deciziei de despă-
gubire, iar nu în raport cu fiecare etapă în parte, atât timp cât cererile formulate în 
temeiul legilor de restituire a proprietăţii generează ivirea unor situaţii juridice 
care, deşi născute sub imperiul legii vechi, comportă o dimensiune temporală, 
durabilă însă în timp prin efectele lor juridice. Or, toate aceste situaţii nu intră în 
câmpul de acţiune al retroactivităţii legii, ci privesc aplicarea imediată a dispozi-
ţiilor legii noi, deoarece relativ la cererile de retrocedare care nu au fost soluţionate 
până la data apariţiei Legii nr. 165/2013, corespunzător procedurii reglementate de 
legea în temeiul cărora au fost formulate, legiuitorul a reglementat expres, prin 
noul act normativ, situaţia cesionarilor de drepturi, în timpul următor intrării în 
vigoare a acestuia. 

63. Mai mult, câtă vreme hotărârea comisiei judeţene pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor nu a produs efecte directe în 
patrimoniul persoanei îndreptăţite la restituire, nu se poate vorbi despre afectarea 
adusă unui drept câştigat, deoarece actul respectiv, deşi finalizează o etapă a 
procesului de reconstituire a dreptului de proprietate, conferă doar vocaţia la 
obţinerea de măsuri reparatorii, şi nu dobândirea efectivă în patrimoniul acesteia a 
unei măsuri reparatorii concrete. 

64. Potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, art. 1 din 
Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale garantează, în substanţă, dreptul de proprietate, însă 
interpretarea acestuia este în sensul că impune autorităţilor naţionale să asigure 
respectarea exerciţiului dreptului de proprietate, fiind vorba, aşadar, de protecţia 
unui drept care există în patrimoniul celui care invocă protecţia sa. Cum noţiunea 
de “bun” în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale suferă anumite limitări, 

                                                 
** A se vedea, în acest sens, Decizia Curţii Constituţionale nr. 330 din 27 noiembrie 2001, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 28 ianuarie 2002; Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 458 din 2 decembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
24 din 13 ianuarie 2004; Decizia Curţii Constituţionale nr. 294 din 6 iulie 2004, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004; Decizia Curţii Constituţionale nr. 566 din 
16 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie 2015; 
Decizia Curţii Constituţionale nr. 764 din 18 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 163 din 9 martie 2015; Decizia Curţii Constituţionale nr. 657 din 15 octombrie 
2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 23 noiembrie 2015. 
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în acest sens Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, în mod constant, că 
art. 1 din protocol nu recunoaşte dreptul de a deveni proprietarul unui bun, ci 
acest text se aplică numai cu privire la bunurile “actuale” ale reclamantului. 

65. Ca efect al cesiunii de creanţă încheiate anterior intrării în vigoare a noii 
legi reparatorii, dreptul la obţinerea măsurilor reparatorii aflat în patrimoniul 
titularului originar al acestui drept a fost transferat către cesionar, acesta din urmă 
făcând parte, într-adevăr, din categoria persoanelor îndreptăţite la obţinerea 
măsurilor reparatorii prevăzute de actul normativ, în sensul art. 1 alin. (3) şi art. 3 
pct. 3 din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare. 

66. Cu toate acestea, hotărârea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor Galaţi, ce a stat la baza încheierii contractelor 
de cesiune, a validat propunerile comisiilor locale doar în sensul că persoanele în 
cauză au vocaţia de a beneficia de măsurile reparatorii prevăzute de legile fondului 
funciar, respectiv de restituirea în natură sau în echivalent bănesc, calitatea de 
titular al dreptul de proprietate asupra bunului preluat abuziv, ca „bun actual”, 
neputând fi stabilită decât după epuizarea procedurilor speciale de restituire 
prevăzute de legile fondului funciar. 

67. De aceea, cesiunile descrise în cuprinsul sesizării nu pot genera existenţa 
certă a unui drept de proprietate al cedentului care să determine existenţa unui 
drept efectiv în patrimoniul cesionarului şi, de aceea, acesta din urmă nu se poate 
bucura de un “bun actual” în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la 
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. 

68. Procedura specială reglementată de legile fondului funciar nefiind 
epuizată, nici cedentul şi nici cesionarul nu deţin un „bun actual”, deoarece vechiul 
titlu de proprietate, anterior preluării abuzive de către stat, şi-a pierdut valabi-
litatea odată cu trecerea imobilului în proprietatea statului, fiind nevoie de fina-
lizarea procedurilor reglementate de legile de reparaţie pentru ca bunul să reintre 
în patrimoniul acestora fie în natură – ca drept real, fie în echivalent – ca drept de 
creanţă. 

69. Recunoaşterea calităţii de persoană îndreptăţită la obţinerea măsurilor 
reparatorii prin hotărârea de validare emisă de comisia judeţeană pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor nu a creat în beneficiul 
cesionarului nici „speranţa” de a obţine restituirea în natură a bunului preluat 
abuziv, respectiv de a se vedea pus efectiv în posesia terenului şi de a obţine, astfel, 
titlul administrativ de proprietate, de natură a se circumscrie ocrotirii art. 1 din 
Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale, dat fiind faptul că „speranţa legitimă”, ca noţiune 
protejată de această dispoziţie, nu echivalează cu speranţa de a obţine o anumită 
categorie a măsurilor reparatorii, întrucât, în caz contrar, s-ar eluda dreptul 
suveran al legiuitorului de a determina măsurile reparatorii. 

70. Cum cererea de reconstituire nu a fost soluţionată în sensul finalizării 
procedurii legale prin emiterea titlului de proprietate ori de despăgubire până la 
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data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, nu se poate considera că titularul 
originar al dreptului ori terţul dobânditor au redobândit în patrimoniul lor un 
drept efectiv de proprietate asupra unei suprafeţe de teren individualizate, atât 
timp cât calitatea de titular al dreptului de proprietate asupra bunului preluat 
abuziv se stabileşte după epuizarea procedurii de restituire a proprietăţii regle-
mentată de actul normativ în temeiul căruia a fost formulată cererea de 
reconstituire. 

71. Drept urmare, persoana îndreptăţită la restituire are o simplă expectanţă de 
a dobândi măsurile reparatorii în temeiul legislaţiei speciale, corespunzătoare 
dreptului recunoscut, astfel că nu deţine un drept efectiv, concretizat într-un drept 
real sau de creanţă, acestea urmând a se concretiza doar prin emiterea titlului de 
proprietate sau a titlului de despăgubire. 

72. Fiind vorba de contracte de cesiune al căror obiect a vizat drepturi izvorâte 
din hotărâri ale comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 
asupra terenurilor, respectiv drepturile persoanelor care au formulat şi depus, în 
termen legal, la entităţile învestite de lege, cereri din categoria celor prevăzute la 
art. 3 pct. 1 din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, care 
nu au fost soluţionate până la momentul cesiunii ori al intrării în vigoare a legii 
noi, rezultă că măsura reparatorie care se acordă cesionarilor unor atari drepturi, ca 
persoană îndreptăţită, este cea instituită prin dispoziţiile art. 1 alin. (3) din Legea 
nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, care constă în compensarea 
prin puncte, în condiţiile art. 24 alin. (2) din lege. 

73. Această soluţie legislativă nu constituie o nesocotire a dreptului bene-
ficiarilor la obţinerea măsurilor reparatorii, născut sub imperiul vechii legi, 
deoarece noul text normativ vizează doar aspecte referitoare la exerciţiul sau, mai 
degrabă, la modul de realizare şi valorificare concretă a dreptului respectiv. 

74. Cum recunoaşterea acestui drept se circumscrie unei obligaţii corelative 
neexecutate, deci a unei situaţii juridice în curs (facta pendentia), dispoziţii înscrise 
în art. 1 alin. (3) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la modalitatea de acordare a măsurilor reparatorii persoanelor care au 
dobândit, în temeiul unor contracte cu titlu oneros, drepturile cuvenite potrivit 
legilor de restituire a proprietăţii, reprezintă, fără a înfrânge principiul retroacti-
vităţii legii, opţiunea legiuitorului român prin care a înţeles să transpună, în 
legislaţia naţională, pentru viitor, exigenţele impuse de Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului, fiind liber să aprecieze asupra modalităţilor de realizare a 
măsurilor reparatorii ori asupra unor eventuale limitări ale acestora. 

75. Trebuie avut în vedere şi faptul că măsurile reparatorii privind reconsti-
tuirea dreptului de proprietate au fost instituite cu scopul de a reda foştilor 
proprietari sau moştenitorilor acestora terenurile care au fost preluate în orice mod 
de cooperativa agricolă de producţie, principiu care se găseşte şi în cuprinsul art. 1 
alin. (1) – (3) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
reflectă voinţa legiuitorului de a reglementa diferit modalitatea de despăgubire în 
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raport cu persoana beneficiarilor măsurilor reparatorii conferite de noul act 
normativ, şi anume persoanele îndreptăţite la măsuri reparatorii ca titulari iniţiali 
ai dreptului de proprietate, foşti proprietari sau moştenitorii legali sau testamentari 
ai acestora, pe de o parte, şi terţele persoane către care au fost înstrăinate drepturile 
cuvenite potrivit legilor de restituire a proprietăţii, pe de altă parte. 

76. Raţiunea instituirii unei reglementări diferite a modalităţii de despăgubire 
în raport cu beneficiarii legii o constituie faptul că întreaga legislaţie cu caracter 
reparator a vizat exclusiv titularul dreptului sau moştenitorii acestuia, deoarece 
caracterul abuziv al preluării bunurilor imobile s-a răsfrânt asupra persoanei, astfel 
încât situaţia dobânditorilor de drepturi izvorâte din legile de restituire cunoaşte, 
în concepţia noii legi, o reglementare specială în ceea ce priveşte acordarea 
măsurilor reparatorii, legiuitorul român plasându-se, în conformitate cu exigenţele 
stabilite de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, prin Hotărârea-pilot, 
pronunţată în Cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României, în interiorul marjei 
de apreciere a modului de configurare şi executare a creanţelor statului în materia 
restituirii imobilelor. 

77. De altfel, Curtea Constituţională*, evidenţiind scopul urmărit de legiuitor 
prin instituirea unor reglementări diferite ale modalităţii de despăgubire în raport 
cu beneficiarii legii, a subliniat faptul că opţiunea legiuitorului de a exclude de la 
măsura reparatorie a restituirii în natură, precum şi de la cea a compensării inte-
grale prin puncte a persoanelor în patrimoniul cărora a fost transmis, prin inter-
mediul unor contracte cu titlu oneros, dreptul de a obţine măsurile reparatorii, 
apare ca fiind justificată în mod obiectiv şi rezonabil, dat fiind faptul că asupra 
acestora din urmă nu s-au răsfrânt direct sau indirect măsurile de preluare 
abuzivă. 

78. În acelaşi timp, referitor la noile mecanisme de restituire, trebuie remarcat 
că instanţa de contencios european, în Hotărârea-pilot Maria Atanasiu şi alţii 
împotriva României (paragraful 135) a subliniat faptul că fostele state comuniste nu 
au obligaţia generală de a restitui bunurile care au fost confiscate înainte de 
ratificarea Convenţiei şi că este opţiunea fiecărui stat de a aprecia asupra 
modalităţii de restituire, având posibilitatea de a adopta orice reglementare în acest 
sens, iar în Hotărârea din 29 aprilie 2014, pronunţată în Cauza Preda şi alţii contra 
României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu a criticat Legea nr. 165/2013, 
cu modificările şi completările ulterioare, ci a constatat că, în principiu, legea nu 
încalcă prin ea însăşi dreptul de proprietate, constituind un remediu eficace, care 
trebuie parcurs, iar în privinţa modului de calcul şi de acordare a despăgubirilor a 
considerat că alegerea soluţiilor se încadrează în marja de apreciere a statului. 

                                                 
* Decizia Curţii Constituţionale nr. 200 din 3 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 448 din 19 iunie 2014. 
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79. Sub acest aspect, verificând conformitatea cu legea fundamentală a dispo-
ziţiilor art. 1 alin. (3), art. 4 teza a doua şi art. 24 alin. (2) – (4) din Legea nr. 165/2013, 
cu modificările şi completările ulterioare, Curtea Constituţională* a reţinut că 
“politicile de restituire în natură sau prin compensaţii a imobilelor preluate abuziv 
prevăzute de acest act normativ îmbină două componente: o componentă 
reparatorie/morală şi una patrimonială ce priveşte dreptul de proprietate. Cele 
două aspecte ale politicii de restituire sunt strâns legate între ele şi îi privesc, în 
realitate, numai pe titularii iniţiali ai dreptului de proprietate, foşti proprietari, şi 
pe moştenitorii legali ori testamentari ai acestora. Tocmai de aceea, plecând de la 
aceste aspecte, legiuitorul a stabilit că unul dintre principiile care stau la baza 
acordării măsurilor reparatorii prevăzute de Legea nr. 165/2013, cu modificările şi 
completările ulterioare, este acela al prevalenţei restituirii în natură, iar în ceea ce 
priveşte punctele stabilite prin decizia de compensare emisă pe numele fostului 
titular al dreptului de proprietate sau a moştenitorilor legali ori testamentari ai 
acestuia stabileşte că acestea nu pot fi afectate prin măsuri de plafonare. Alta este 
soluţia legislativă din Legea nr. 165/2013 în situaţia în care persoanele îndreptăţite 
au cesionat dreptul de creanţă asupra statului român unor terţe persoane, 
încheindu-se cu aceste ocazii contracte de cesiune. În aceste situaţii legea a plafonat 
măsurile reparatorii ce pot fi acordate cesionarului”. 

80. De asemenea, Curtea Constituţională** a reţinut că acordarea unor măsuri 
reparatorii diferite, în funcţie de beneficiarii acestora, echivalează cu instituirea 
unui tratament juridic diferit, fără ca aceasta să constituie eo ipso o discriminare, dat 
fiind faptul că nu orice diferenţă de tratament semnifică, în mod automat, 
încălcarea dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Constituţia României sau a celor con-
venţionale relative la interzicerea discriminării. În acelaşi sens este şi jurisprudenţa 
Curţii Europene a Drepturilor Omului***, potrivit căreia tratamentul diferenţiat al 
persoanelor aflate în situaţii similare este considerat a fi discriminatoriu dacă nu 
are o justificare obiectivă şi rezonabilă, dacă nu urmăreşte un obiectiv legitim sau 
dacă nu există o relaţie rezonabilă de proporţionalitate între mijloacele 
întrebuinţate şi obiectivul avut în vedere. 
                                                 

* Decizia Curţii Constituţionale nr. 179 din 1 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 409 din 3 iunie 2014. 

** Decizia Curţii Constituţionale nr. 200 din 3 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 448 din 19 iunie 2014 (în acelaşi sens şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 179 
din 1 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 3 iunie 2014; Decizia 
Curţii Constituţionale nr. 205 din 8 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 519 din 11 iulie 2014; Decizia Curţii Constituţionale nr. 321 din 10 iunie 2014, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 5 august 2014; Decizia Curţii Constituţionale nr. 
600 din 4 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 8 ianuarie 
2015; Decizia Curţii Constituţionale nr. 110 din 3 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 350 din 6 mai 2016). 

*** Hotărârea din 11 iunie 2002, pronunţată în Cauza Willis împotriva Regatului Unit, paragraful 48; 
Hotărârea din 29 aprilie 2008, pronunţată în Cauza Burden împotriva Regatului Unit, paragraful 60. 
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81. Raţiunea reglementării speciale a situaţiei dobânditorilor de drepturi 
izvorâte din legile de restituire relativ la categoria măsurilor reparatorii, în sensul 
acordării exclusive către aceste persoane a măsurii de compensare prin puncte, este 
dată de intenţia legiuitorului de a limita operaţiunile speculative prin introducerea 
unei singure măsuri reparatorii şi plafonarea plăţilor către cesionari, adică 
limitarea veniturilor încasate de aceştia. 

82. Or, în contextul politicii de restituire, scopul urmărit de legiuitor prin regle-
mentarea cuprinsă în art. 1 alin. (3) şi art. 24 din Legea nr. 165/2013, cu 
modificările şi completările ulterioare, reprezintă un scop legitim, deoarece a avut 
în vedere atenuarea consecinţelor încălcărilor masive ale drepturilor de proprietate 
din trecut şi instituirea unor măsuri reparatorii în interesul foştilor proprietari ale 
căror imobile au fost preluate în mod abuziv de stat, şi nicidecum crearea de noi 
drepturi sau surse de venit pentru terţe persoane, plafonarea cuantumului 
despăgubirilor acordate cesionarilor fiind în concordanţă cu Legea fundamentală şi 
cu jurisprudenţa instanţei de contencios european. 

83. Întrucât legislaţia cu caracter reparator a vizat exclusiv pe titularul iniţial al 
dreptului sau pe moştenitorii acestuia, opţiunea legiuitorului de a exclude de la 
măsura reparatorie a restituirii în natură, precum şi de la cea a compensării 
integrale prin puncte a persoanelor în patrimoniul cărora a fost transmis, prin 
intermediul unor contracte cu titlu oneros, dreptul de a obţine măsurile reparatorii, 
apare ca fiind justificată în mod obiectiv şi rezonabil, dat fiind faptul că asupra 
acestora din urmă nu s-au răsfrânt direct sau indirect măsurile de preluare 
abuzivă. Legiuitorul este suveran să aprecieze asupra modalităţii şi condiţiilor de 
realizare a măsurilor reparatorii şi să stabilească, prin lege, limitarea reparaţiilor 
acordate dobânditorilor de drepturi izvorâte din legile de restituire. Noua soluţie 
legislativă consfinţită pentru aceşti beneficiari urmăreşte, astfel, un scop legitim şi 
menţine un just echilibru între diferitele interese aflate în joc, ţinând cont de 
mecanismul creat şi diligenţa depusă de autorităţi pentru respectarea acestuia. 

  
Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 42/2016 
Prin Decizia nr. 42/2016, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată 

de Tribunalul Galaţi – Secţia I civilă, în Dosarul nr. 1.489/316/2013*, privind 
pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că: 

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (3) şi art. 4 teza I din 
Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, 
în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada 
regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, prin 
raportare la dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi art. 3 pct. 6 din acelaşi act normativ,  
art. 27 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, şi dispoziţiile art. 1 din Protocolul nr. 1 
adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, stabileşte că: 



Din jurisprudenţa ÎCCJ 199 

În situaţia în care titularul a înstrăinat drepturile care i se cuvin potrivit 
legilor de restituire a proprietăţii, iar cererea de reconstituire formulată în 
temeiul legilor fondului funciar nu a fost soluţionată prin emiterea titlului de 
proprietate sau de despăgubire în beneficiul titularului originar, al moşteni-
torilor acestuia sau al terţului dobânditor până la data intrării în vigoare a Legii 
nr. 165/2013, cesionarul, ca persoană îndreptăţită la măsuri reparatorii, are 
dreptul exclusiv la măsura reparatorie prevăzută de noua lege de reparaţie 
constând în compensarea prin puncte potrivit art. 24 alin. (2) – (4) din Legea  
nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare. 



200 Din jurisprudenţa ÎCCJ 

DECIZIA ÎCCJ (COMPLET DCD/C) NR. 33/2016  
(M. OF. NR. 108/08.02.2017): DISPOZIŢII DIN LEGEA  

NR. 124/2014 PRIVIND UNELE MĂSURI REFERITOARE  
LA VENITURILE DE NATURĂ SALARIALĂ  

ALE PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE 

  

De Redacţia ProLege 
 

Decizia 
ÎCCJ 

Complet 
ÎCCJ 

Actul normativ Articol Sumar 

Decizia 
nr. 
33/2016 

Complet 
DCD/C 

Legea nr. 
124/2014 privind 
unele măsuri 
referitoare la 
veniturile de 
natură salarială 
ale personalului 
plătit din fonduri 
publice 

Art. 1 
lit. a), 
art. 2 
alin. (1) 
şi art. 3 

În interpretarea 
dispoziţiilor art. 1 lit. a), 
art. 2 alin. (1) şi art. 3 din 
Legea nr. 124/2014 privind 
unele măsuri referitoare la 
veniturile de natură 
salarială ale personalului 
plătit din fonduri publice, 
cu modificările ulterioare, 
este exonerat de la 
obligaţia restituirii pentru 
sumele reprezentând 
venituri de natură salarială 
încasate necuvenit până la 
data intrării în vigoare a 
legii, respectiv 27 
septembrie 2014, 
personalul salarizat sub 
imperiul actelor normative 
enumerate în art. 1 din 
lege. 

 
În M. Of. nr. 108 din 8 februarie 2017, a fost publicată Decizia ÎCCJ nr. 33/2017 

din 24 octombrie 2016 referitoare la dezlegarea următoarei chestiuni de drept: 
„- dispoziţiile art. 2 din Legea nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la 

Revista Universul Juridic  nr. 2, februarie 2017, pp. 200-211 
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veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările ulterioare (Legea nr. 124/2014), referitoare la exonerarea de la plată, se 
aplică şi pentru sumele primite necuvenit de către personalul prevăzut la art. 1  
lit. a) din aceeaşi lege, începând cu luna ianuarie 2014?; 

– exonerarea de la plată pentru sumele reprezentând venituri de natură 
salarială, pe care personalul prevăzut la art. 1 din Legea nr. 124/2014 trebuie să le 
restituie drept consecinţă a constatării de către Curtea de Conturi sau alte instituţii 
cu atribuţii de control a unor prejudicii, operează pentru întreg anul 2014 sau 
numai până la intrarea în vigoare a Legii nr. 124/2014?”. 

 
Obiectul dezlegării chestiunii de drept 
Legea nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură 

salarială ale personalului plătit din fonduri publice 
„Art. 1 
Prezenta lege se aplică: 
a) personalului ale cărui venituri de natură salarială au fost stabilite în baza actelor 

normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, aplicabile anterior intrării 
în vigoare a Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice nr. 330/2009, cu modificările ulterioare, respectiv în anul 2009, Legii nr. 339/2007 
privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor 
administrativ-teritoriale judeţene şi locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 
330/2009, cu modificările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 
privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul 
bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, cu 
modificările ulterioare, Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, Legii nr. 285/2010 privind 
salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, Legii nr. 63/2011 privind 
încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din 
învăţământ, cu modificările ulterioare, Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul 
bugetar, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri 
pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012, cu 
modificările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea 
salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte 
normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 36/2014, 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, 
aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) personalului plătit din fonduri publice absolvent al unei forme de învăţământ 
superior, care a susţinut şi promovat examenul de licenţă, încadrat pe funcţii corespun-
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zătoare nivelului de studii absolvit şi care nu poate face dovada deţinerii unei diplome de 
licenţă, ca urmare a neeliberării acesteia de către instituţiile abilitate”. 

„Art. 2 
(1) Se aprobă exonerarea de la plată pentru sumele reprezentând venituri de natură 

salarială, pe care personalul prevăzut la art. 1 trebuie să le restituie drept consecinţă a 
constatării de către Curtea de Conturi sau alte instituţii cu atribuţii de control a unor 
prejudicii. 

(2) Se exonerează de la plată sumele nerecuperate de către instituţiile publice 
reprezentând contravaloarea tichetelor cadou acordate în anii 2008 şi 2009 prin hotărâri ale 
consiliilor locale, pe care personalul din învăţământul preuniversitar de stat trebuie să le 
restituie drept consecinţă a constatării de către Curtea de Conturi sau alte instituţii cu 
atribuţii de control a unor prejudicii. 

(3) Se exonerează de la plată sumele nerecuperate de către instituţiile publice repre-
zentând plata indemnizaţiilor pentru concediile medicale ale salariaţilor suportate integral 
din credite primite de la bugetul de stat şi nerecuperate din Fondul Naţional Unic de 
Asigurări Sociale de Sănătate, în termenul legal de prescripţie, respectiv la finele lunii 
decembrie 2013, pe care persoanele identificate de angajator ca responsabile trebuie să le 
restituie drept consecinţă a constatării de către Curtea de Conturi sau alte instituţii cu 
atribuţii de control a unor prejudicii. 

(4) Se exonerează de la plată sumele nerecuperate de către instituţiile publice repre-
zentând plata de despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate, alte 
drepturi, precum şi despăgubiri morale către salariaţii disponibilizaţi din administraţia 
publică centrală şi locală ca urmare a punerii în aplicare a unor acte normative emise de 
Guvernul României şi ulterior respinse sau declarate neconstituţionale, acordate în baza 
hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile sau, după caz, definitive de reintegrare, şi 
care au fost reţinute de Curtea de Conturi sau alte instituţii cu atribuţii de control ca fiind 
prejudicii. 

(5) Se exonerează de la plată sumele reprezentând plata salariilor şi a altor drepturi 
salariale acordate salariaţilor care au fost numiţi în funcţii publice în temeiul unor acte 
normative emise de Guvernul României şi care au continuat exercitarea funcţiilor şi după 
respingerea sau declararea lor ca fiind neconstituţionale, şi care au fost reţinute de Curtea 
de Conturi sau alte instituţii cu atribuţii de control ca fiind prejudicii”. 

„Art. 3 
(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi încetează plata de către personalul 

prevăzut la art. 1 a sumelor reprezentând venituri de natură salarială pentru care Curtea 
de Conturi sau alte instituţii cu atribuţii de control au constatat că au fost acordate cu 
crearea de prejudicii”. 

 
I. Titularul sesizării 
1. Titularul sesizării este Curtea de Apel Craiova – Secţia I civilă, învestită cu 

soluţionarea apelului declarat de reclamanta D.S.P. O. împotriva Sentinţei civile nr. 
984 din 1 octombrie 2015, pronunţată de Tribunalul Olt – Secţia I civilă. 
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2. Titularul sesizării este legitimat procesual activ, în conformitate cu dispo-
ziţiile art. 519 din Codul de procedură civilă, fiind o curte de apel care judecă în 
ultima instanţă un litigiu având ca obiect cererea reclamantului-angajator de 
obligare a pârâtului-salariat la restituirea sumei reprezentând plata nelegală a 
sporului pentru muncă suplimentară, potrivit dispoziţiilor art. 208 raportat la  
art. 214 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare 
(Legea nr. 62/2011), art. 96 pct. 2 şi art. 483 alin. (2) din Codul de procedură civilă. 

 
II. Obiectul şi temeiul juridic al sesizării 
3. Prin Încheierea din 16 mai 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.619/104/2015, 

Curtea de Apel Craiova – Secţia I civilă a sesizat, în temeiul dispoziţiilor art. 519 – 
520 din Codul de procedură civilă, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea 
pronunţării unei hotărâri pentru dezlegarea chestiunilor de drept sus-menţionate. 

4. Întrucât se solicită rezolvarea de principiu a problemei aplicării în timp a 
prevederilor legale ce exonerează de la obligaţia restituirii personalul plătit din 
fonduri publice, pentru sumele constând în drepturi de natură salarială încasate 
necuvenit, pe baza interpretării dispoziţiilor art. 1 lit. a) şi art. 2 alin. (1) din Legea 
nr. 124/2014, obiectul sesizării, astfel cum acesta este menţionat în încheierea de 
sesizare, se impune a fi reformulat, pornind şi de la analiza prevederilor art. 3 din 
acelaşi act normativ. 

5. În acest context se apreciază că se solicită clarificarea următoarei probleme 
de drept – „În interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 1 lit. a), art. 2 alin. (1) şi 
art. 3 din Legea nr. 124/2014, cu modificările ulterioare, care este data până la care 
este exonerat de la obligaţia restituirii sumelor încasate necuvenit, cu titlu de 
venituri de natură salarială, personalul plătit din fonduri publice?” 

XIII. Înalta Curte 
27. Examinând sesizarea în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, 

raportul întocmit de judecătorii-raportori şi chestiunea de drept a cărei dezlegare 
se solicită, astfel cum aceasta a fost reformulată, constată următoarele: 

A) Asupra admisibilităţii 
28. Potrivit dispoziţiilor art. 519 din Codul de procedură civilă, “Dacă, în 

cursul judecăţii, un complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al 
curţii de apel sau al tribunalului, învestit cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă, 
constatând că o chestiune de drept, de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe 
fond a cauzei respective, este nouă şi asupra acesteia Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie nu a statuat şi nici nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de 
soluţionare, va putea solicita Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să pronunţe o 
hotărâre prin care să se dea rezolvare de principiu chestiunii de drept cu care a fost 
sesizată”. 

29. Prin textul de lege citat s-au instituit o serie de condiţii de admisibilitate, 
condiţii care trebuie să fie îndeplinite cumulativ, după cum urmează: 

– existenţa unei cauze în curs de judecată; 
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– cauza care face obiectul judecăţii să se afle în competenţa legală a unui 
complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al 
tribunalului; 

– instanţa care sesizează Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să soluţioneze cauza 
în ultimă instanţă; 

– judecarea pe fond a cauzei să depindă de chestiunea de drept a cărei 
lămurire se cere; 

– problema de drept să prezinte caracter de noutate, să nu fi făcut obiectul 
statuării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi nici obiectul unui recurs în interesul 
legii în curs de soluţionare. 

30. Din examinarea cauzei deduse judecăţii se constată că sunt îndeplinite 
condiţiile de admisibilitate, întrucât Curtea de Apel Craiova este legal învestită cu 
soluţionarea unei cereri de apel, în cadrul unui litigiu vizând restituirea de către 
salariat a unor sume încasate de la angajator pretins nedatorate, acţiune întemeiată 
pe dispoziţiile art. 256 alin. (1) din Codul muncii; or, potrivit art. 214 raportat la art. 
208 din Legea nr. 62/2011, art. 96 pct. 2 şi art. 483 alin. (2) din Codul de procedură 
civilă, curţile de apel soluţionează în ultimă instanţă apelurile declarate împotriva 
hotărârilor pronunţate de tribunale în materia conflictelor de muncă. 

31. Totodată, de dezlegarea chestiunii de drept depinde soluţionarea pe fond a 
cauzei; astfel, prin cererea de chemare în judecată se solicită restituirea unor sume 
încasate de salariat în perioada ianuarie – decembrie 2014, cu titlu de spor pentru 
munca suplimentară, sume în privinţa cărora Curtea de Conturi a României – 
Camera judeţeană de conturi a constatat că s-au acordat cu încălcarea prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2014, creându-se un 
prejudiciu ce se impune a fi recuperat. Câtă vreme, în apel, pârâta a susţinut că este 
exonerată de la plata acestor sume, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) raportat la 
dispoziţiile art. 1 lit. a) din Legea nr. 124/2014, pentru soluţionarea pe fond a căii 
de atac se impune a statua nu numai asupra limitelor aplicării în timp a actului de 
clemenţă al legiuitorului, ci şi asupra domeniului său de aplicare. 

32. Cu privire la această chestiune de drept, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
nu s-a pronunţat, iar aceasta nu face nici obiectul unui recurs în interesul legii în 
curs de soluţionare. 

33. Cerinţa noutăţii problemei de drept este şi ea îndeplinită, decurgând, în 
primul rând, din împrejurarea că se solicită interpretarea unor texte legale incluse 
într-un act normativ relativ recent, prin raportare la momentul sesizării; concret, 
Legea nr. 124/2014 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  
nr. 700 din 24 septembrie 2014 şi a intrat în vigoare la 3 zile de la data publicării, 
respectiv la data de 27 septembrie 2014, conform art. 12 alin. (1) din Legea  
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 24/2000). 

34. Pe de altă parte, condiţia noutăţii rezidă nu numai din faptul că amnistierea 
de la obligaţia restituirii unor sume de către personalul plătit din fonduri publice 
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nu este o instituţie analizată în lucrări de specialitate juridică, fie din domeniul 
dreptului muncii, fie de drept administrativ, ci şi din împrejurarea că textele de 
lege ridică probleme reale de interpretare; or, normele de tehnică legislativă impun 
ca actele normative să fie formulate clar, fluent şi inteligibil, fără dificultăţi 
sintactice şi pasaje obscure sau echivoce, fără a se prejudicia stilul juridic, precizia 
şi claritatea dispoziţiilor, conform art. 8 alin. (4) din Legea nr. 24/2000. O normă 
juridică redactată în termeni neclari poate conduce la soluţii diferite în practica 
judiciară, de natură a afecta securitatea raporturilor juridice deduse judecăţii. 

35. În cauză este îndeplinită situaţia premisă a iminenţei apariţiei unei practici 
judiciare neunitare, fapt ce rezultă din analiza punctelor de vedere divergente 
exprimate de instanţele consultate; astfel, în interpretarea şi aplicarea prevederilor 
art. 2 alin. (1) raportate la art. 1 lit. a) din Legea nr. 124/2014, unele instanţe au 
apreciat că sunt exonerate de la plată sumele încasate necuvenit de către personalul 
plătit din fonduri publice până la data intrării în vigoare a acestui act normativ (27 
septembrie 2014), iar alte instanţe au arătat că nu încetează decât plata drepturilor 
de natură salarială încasate până la data de 1 ianuarie 2014, data intrării în vigoare 
a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2014, acesta fiind şi punctul de 
vedere al titularului sesizării. Într-o altă opinie s-a susţinut şi că exonerarea de la 
plată operează pentru sumele încasate până la finele anului 2014. 

36. Concluzia este că sesizarea întruneşte cumulativ condiţiile de admisibilitate 
prevăzute de art. 519 din Codul de procedură civilă şi, prin urmare, se impune 
declanşarea mecanismului de unificare instituit de acest text de lege, în vederea 
atingerii dezideratului instituţiei procesuale, respectiv preîntâmpinarea soluţio-
nării diferite a unei probleme de drept de către instanţele judecătoreşti (control a 
priori). 

B) Asupra chestiunii de drept ce face obiectul sesizării 
37. Prealabil interpretării textelor de lege ce constituie obiectul problemei de 

drept supuse dezlegării, astfel cum aceasta a fost reformulată, este necesar a 
analiza evoluţia reglementărilor în materia salarizării unitare a personalului plătit 
din fonduri publice, respectiv contextul legislativ care a determinat această 
intervenţie normativă. 

38. Astfel, anterior intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009, personalul 
din sectorul bugetar, fie că ocupa funcţii de demnitate publică şi asimilate acestora, 
fie că beneficia de statute speciale (cazul funcţionarilor publici), fie că era încadrat 
pe baza contractului individual de muncă, era salarizat în baza unor legi speciale, 
diferite pentru fiecare categorie în parte. Noua reglementare şi-a propus să adopte 
o viziune unitară asupra sistemului de salarizare din sectorul bugetar, însă 
aplicarea prevederilor acestei legi urma a se realiza etapizat, prin adoptarea unor 
acte normative ulterioare. Drept urmare, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 1/2010 s-au luat măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal 
din sectorul bugetar şi referitoare la stabilirea salariului acestora. 
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39. Legea-cadru nr. 330/2009 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 
au fost abrogate prin art. 39 lit. w) şi x) din Legea-cadru nr. 284/2010, act normativ 
care, de asemenea, are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de 
salarizare pentru personalul plătit din bugetul general consolidat al statului. 
Aplicarea prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 urma a se realiza, ca şi în regle-
mentarea anterioară, etapizat, prin modificarea succesivă, după caz, a salariilor de 
bază, soldelor şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, prin legi speciale anuale, 
conform art. 7 alin. (1). 

40. În executarea acestei dispoziţii legale au fost adoptate acte normative 
succesive, începând cu Legea nr. 285/2010, ce au vizat încadrarea şi salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anii 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, acte 
enumerate în textul art. 1 lit. a) din Legea nr. 124/2014, a cărui interpretare face 
obiectul sesizării de faţă. 

41. De exemplu, prin art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
nr. 103/2013 s-a statuat în sensul că „În anul 2014, cuantumul brut al salariilor de 
bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de 
încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la 
acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2013 în măsura în care 
personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii şi nu se aplică valoarea de 
referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare 
prevăzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare”. Or, conform 
art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări, prin Legea 
nr. 125/2015, „În sensul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, 
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări 
prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, prin sintagma 
cuantumul brut al salariilor de bază se înţelege cuantumul brut al salariilor de bază 
care cuprinde, după caz, drepturile incluse în salariul de bază conform preve-
derilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a 
personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul 
bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, cu modificările 
ulterioare, astfel cum au fost majorate potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recu-
perarea reducerilor salariale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012”. 

42. În raport cu ritmul alert al modificărilor legislative şi, nu în ultimul rând, 
cu lipsa de coerenţă a acestora, în activitatea de încadrare şi reîncadrare în funcţii a 
unor categorii de personal şi de stabilire a salariilor acestora, în mod evident, s-au 
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strecurat erori şi, prin urmare, încălcări ale legislaţiei în vigoare, anumite categorii 
de bugetari încasând sume de bani reprezentând venituri de natură salarială, pe 
care organele de control le-au considerat acordate ilegal şi au dispus recuperarea 
acestora. 

43. Înainte de a continua analiza cauzelor ce au determinat legiuitorul să 
adopte actul normativ în discuţie este necesară şi explicitarea noţiunii de „venituri 
de natură salarială” din textul art. 1 lit. a) din Legea nr. 124/2014 şi, pe cale de 
consecinţă, a domeniului de aplicare a legii. În acest context se impune a arăta că, 
potrivit art. 9 alin. (2) din Legea-cadru nr. 284/2010, sistemul de salarizare 
cuprinde salariile de bază, soldele/indemnizaţiile de funcţie şi indemnizaţiile 
lunare de încadrare, sporurile, premiile, stimulentele şi alte drepturi în bani şi în 
natură, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar. Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat şi că noţiunea de salariu are un sens extins, 
referindu-se şi la indemnizaţiile sau alte drepturi salariale cuvenite magistraţilor, 
parlamentarilor, demnitarilor etc. (Î.C.C.J. – Secţiile Unite, Decizia nr. 46 din 15 
decembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 16 
iulie 2009). 

44. Reluând prezentarea cadrului factual şi normativ ce a făcut necesară 
intervenţia legiuitorului, se constată că legislaţia fluctuantă şi neclară, urmată de 
practici administrative incorecte în domeniul stabilirii veniturilor de natură 
salarială, au impus adoptarea unei legi prin care să se exonereze de la obligaţia 
restituirii acele categorii de personal ce au încasat sume de bani, care nu erau 
prevăzute de actele normative de salarizare anuală. 

45. Se reţine că stabilirea scopului urmărit de legiuitor la emiterea actului 
normativ analizat, ca modalitate de interpretare a legii, nu s-a putut realiza pe  
baza preambulului, prevăzut de art. 43 din Legea nr. 24/2000, întrucât Legea  
nr. 124/2014 nu îl conţine. Totodată, se constată că expunerea de motive nu a fost 
publicată împreună cu actul normativ în cauză în Monitorul Oficial al României. 
Aşa fiind, decelarea intenţiei legiuitorului urmează a se întemeia pe instrumentele 
de prezentare şi motivare întocmite de iniţiatori, pe conţinutul avizelor, al 
modificărilor de fond aduse proiectului iniţial în cursul dezbaterilor parlamentare 
etc., documente prezentate pe internet de autoritatea emitentă. 

46. Dacă, în luna mai 2013, forma iniţială a propunerii legislative a vizat, ca 
beneficiar al măsurii de exonerare de la plata sumelor primite necuvenit, doar 
personalul din sectorul bugetar ale cărui venituri de natură salarială au fost 
stabilite în baza Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificări, ulterior, pe parcursul procesului legislativ 
ce a durat până în luna septembrie 2014, sfera persoanelor beneficiare ale actului 
de clemenţă s-a extins: pentru personalul încadrat în unităţile de învăţământ din 
localităţile Lupeni, Petroşani şi Vulcan, judeţul Hunedoara, ale cărui venituri de 
natură salarială au fost stabilite în baza Legii-cadru privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009, cu modificările şi completările 
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ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri 
de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi 
stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi a Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a 
personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările şi 
completările ulterioare; pentru personalul ale cărui venituri de natură salarială au 
fost stabilite în baza Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit 
din fonduri publice nr. 330/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de 
reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea 
salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
a Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului 
didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările şi completările 
ulterioare; pentru personalul ale cărui venituri de natură salarială au fost stabilite în 
baza Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice nr. 330/2009, cu modificările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor 
categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi 
alte măsuri în domeniul bugetar, cu modificările ulterioare, Legii-cadru privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, cu 
modificările ulterioare, Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului 
didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, Legii  
nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 
pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recu-
perarea reducerilor salariale, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 
privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, proro-
garea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice; în final, la lit. a) din cuprinsul art. 1 al Legii nr. 124/2014, pentru 
personalul ale cărui venituri de natură salarială au fost stabilite în baza actelor 
normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, aplicabile anterior 
intrării în vigoare a Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit 
din fonduri publice nr. 330/2009, cu modificările ulterioare, respectiv în anul 2009, 
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Legii nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de 
proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009, cu modificările ulterioare, 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de 
reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea 
salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, cu modificările 
ulterioare, Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, Legii nr. 285/2010 privind 
salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, Legii nr. 63/2011 
privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic 
auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, Legii nr. 283/2011 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea 
art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea 
unor măsuri financiare în domeniul bugetar, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor 
salariale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012, cu modificările 
ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea 
salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene 
din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea 
nr. 36/2014, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

47. Ca urmare a evaluării contextului în care a fost adoptat acest act normativ 
şi a scopului urmărit de legiuitor, se constată astfel că prevederile art. 1 lit. a) din 
Legea nr. 124/2014 nu au ca obiect de reglementare aplicarea în timp a dispoziţiilor ce 
exonerează personalul bugetar de la obligaţia restituirii sumelor încasate necuvenit. Textul 
de lege invocat stabileşte beneficiarii actului de clemenţă, împrejurare ce rezultă din 
sintagma utilizată de norma analizată. Intenţia legiuitorului, atunci când a folosit 
această formulare “prezenta lege se aplică: a) personalului ale cărui venituri de 
natură salarială au fost stabilite în baza actelor normative privind salarizarea 
personalului din sectorul bugetar, aplicabile anterior intrării în vigoare (…)”, a fost 
aceea de a stabili sfera subiecţilor de drept ce pot beneficia de amnistie, ca fiind 
categoria personalului din sectorul bugetar, pe care a identificat-o ca fiind compusă 
din persoanele cărora li se aplică “actele normative privind salarizarea persona-
lului din sectorul bugetar”, conform art. 1 lit. a) din legea evocată. Ca atare, 
enumerarea actelor normative privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice vizează, prin urmare, legislaţia în vigoare la data stabilirii şi 
încasării veniturilor salariale, cu observaţia că plata acestor sume nu s-a realizat în 
aplicarea textelor de lege incidente, ci cu încălcarea acestora. Aşa fiind, este eronat 
punctul de vedere potrivit căruia prevederile Legii nr. 124/2014 sunt aplicabile 
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doar în ceea ce priveşte sumele încasate până la data de 1 ianuarie 2014, data 
intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, din 
moment ce sunt vizate drepturi de natură salarială încasate cu încălcarea actelor 
normative enumerate de art. 1 lit. a) din Legea nr. 124/2014, deci inclusiv după 
intrarea în vigoare a ordonanţei ce reprezintă ultimul termen al enumerării. Or, 
dispoziţiile imperative ale unei legi nu pot fi încălcate de către subiecţii cărora li se 
adresează decât după intrarea în vigoare a acesteia. 

48. Alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 124/2014 instituie dispoziţii propriu-zise de 
exonerare şi stabileşte categoriile de sume care intră sub incidenţa amnistiei, 
respectiv domeniul de aplicare al legii. 

49. Legea nr. 124/2014 prevede expres, în cuprinsul art. 3, limita temporală până 
la care se poate recunoaşte beneficiul de scutire de la restituire, şi anume intrarea 
în vigoare a Legii nr. 124/2014, adică luna septembrie 2014. Ca atare, scopul 
legiuitorului rezultă a fi acela ca angajatorul să nu mai solicite de la angajatul său 
restituirea drepturilor salariale chiar şi în situaţia în care cel din urmă are un titlu 
executoriu care stabileşte obligaţia de plată. 

50. În acest context se constată că opinia potrivit căreia ar putea fi exonerate de 
la obligaţia restituirii şi sumele încasate necuvenit după intrarea în vigoare a Legii 
nr. 124/2014 nu are suport în prevederile art. 3 din lege. Norma de drept invocată 
stipulează în mod explicit că sunt amnistiate doar veniturile de natură salarială 
plătite de angajatori anterior intrării în vigoare a acestui act normativ. Interpretarea 
este impusă de sintagma „la data intrării în vigoare a prezentei legi încetează plata 
de către personalul prevăzut la art. 1 a sumelor reprezentând venituri de natură 
salarială …”. 

51. De altfel, chestiunea de drept cuprinsă în sesizare pune în discuţie un act 
de clemenţă al legiuitorului care, din considerente de politică socială, renunţă la 
dreptul de a recupera sumele constând în venituri de natură salarială încasate 
necuvenit de către anumite categorii de bugetari. Însă amnistia exclude numai 
obligaţia de restituire a sumelor plătite nedatorat, nefiind de natură a înlătura 
caracterul ilicit al faptei de stabilire şi încasare a unor drepturi (sporuri, plăţi 
compensatorii ş.a.m.d.) neprevăzute de legislaţia în vigoare. Drept urmare, 
încasarea de sume necuvenite, după intrarea în vigoare a actului de clemenţă, este 
prohibită de lege şi atrage, în continuare, obligaţia de restituire. 

52. Pentru a sublinia acest aspect, în forma iniţială a actului normativ era 
stipulată în mod explicit obligaţia ordonatorilor principali de credite de a recalcula 
salariul de bază şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiază 
personalul prevăzut la art. 2, aferente lunii în care a intrat în vigoare această lege, 
prin eliminarea din cuantumul acestora a drepturilor constatate a fi acordate în 
mod necuvenit de către Curtea de Conturi sau alte instituţii cu atribuţii de control 
[alin. (2) al art. 3 din Legea nr. 124/2014]. Acest text de lege a fost abrogat prin 
dispoziţiile art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014, în 
expunerea de motive arătându-se că, astfel, se înlătură posibilitatea ca instanţele de 
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judecată să dea soluţii contradictorii şi că, prin adoptarea ordonanţei, se creează 
premisele de a avea o legislaţie clară şi coerentă. 

53. Or, abrogarea acestui text de lege se impunea, în primul rând, întrucât actul 
de clemenţă al legiuitorului nu are efecte decât în ceea ce priveşte obligaţia de 
restituire a sumelor încă nerecuperate de către instituţiile publice. Concret, în 
măsura în care, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 124/2014, s-au întocmit 
rapoarte de audit de către Curtea de Conturi, prin care s-a constatat existenţa unor 
abateri de la legalitate şi regularitate în materia stabilirii drepturilor salariale, care 
au determinat producerea unor prejudicii, conducerea entităţii publice auditate a 
fost obligată să ia măsurile necesare pentru recuperarea acestora. Aşa fiind, 
beneficiarii Legii nr. 124/2014 nu puteau fi exoneraţi decât de la obligaţia restituirii 
sumelor încasate necuvenit şi nerecuperate încă de către instituţiile publice la data 
intrării în vigoare a actului normativ, împrejurare care rezultă, de altfel, din 
prevederile alin. (2)-(4) ale art. 2 din lege, ce vizează anumite situaţii speciale 
(contravaloare tichete cadou, indemnizaţii concedii medicale ş.a.m.d.). 

54. În concluzie, interpretarea dispoziţiilor art. 1 lit. a), art. 2 alin. (1) şi art. 3 
din Legea nr. 124/2014 este în sensul că este exonerat de la obligaţia restituirii 
pentru sumele reprezentând venituri de natură salarială încasate necuvenit până la 
data intrării în vigoare a legii, respectiv 27 septembrie 2014, personalul salarizat 
sub imperiul actelor normative enumerate în art. 1 din lege. 

  
Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 33/2016 
Prin Decizia nr. 33/2016, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată 

de Curtea de Apel Craiova – Secţia I civilă, în Dosarul nr. 1.619/104/2015, privind 
pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că: 

În interpretarea dispoziţiilor art. 1 lit. a), art. 2 alin. (1) şi art. 3 din Legea  
nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, este exonerat 
de la obligaţia restituirii pentru sumele reprezentând venituri de natură salarială 
încasate necuvenit până la data intrării în vigoare a legii, respectiv 27 septembrie 
2014, personalul salarizat sub imperiul actelor normative enumerate în art. 1 din 
lege. 


