Vechime în magistraturã. Perioada
îndeplinirii funcþiei de ºef sector cu
probleme pentru Ministerul Apãrãrii
Naþionale, Ministerul de Interne, Justiþie
ºi Procuraturã

P

rin sentinþa nr. 40/7/CA din 17
februarie 2009 a Curþii de Apel
Alba Iulia a fost admisã acþiunea
reclamantului D.T.I. în contradictoriu cu
Consiliul Superior al Magistraturii în
sensul cã a fost anulatã Hotãrârea
nr.381 din 17 aprilie 2008 a Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii ºi
a fost obligat pârâtul sã recunoascã
reclamantului vechime în magistraturã
perioada cuprinsã între 1 decembrie
1975  15 februarie 1985 ºi sã
elibereze o adeverinþã în acest sens.
Pentru a pronunþa aceastã hotãrâre,
instanþa de fond a motivat cã prin
acþiunea introductivã reclamantul D.T.I.
a solicitat anularea Hotãrârea
Consiliului Superior al Magistraturii
indicatã, recunoaºterea perioadei
indicate ca vechime în magistraturã ºi
eliberarea unei adeverinþe în acest
sens, întrucât funcþia ocupatã de
reclamant în perioada arãtatã a fost
strâns legatã de activitatea justiþiei.
Instanþa a reþinut cã reclamantul a
fost încadrat ca procuror dupã
absolvirea facultãþii de Drept la
Procuratura Localã Orãºtie ºi Alba Iulia,
iar în perioada 1 decembrie 1975  15
februarie 1985 a fost transferat în
interes de serviciu în funcþia de ºef
sector la probleme pentru M.Ap.N., M.I,
Justiþie ºi Procuraturã în fostul Comitet
Judeþean de Partid Alba.
Prin Decretul Preºedintelui României nr. 1037 din 9 noiembrie 2005,
reclamantul a fost eliberat din funcþia

de procuror prin pensionare anticipatã.
A reþinut instanþa cã, prin hotãrârea
ce face obiectul acþiunii de faþã, s-a
invocat cã singura dispoziþie pentru
recunoaºterea vechimii în magistraturã
este art. 86 alin. 1 din Legea nr. 303/
2004, care nu include ºi funcþia deþinutã
de reclamant în perioada supusã
analizei, situaþie care nu a fost
acceptatã de instanþa de fond, care a
concluzionat cã aplicarea legii noi
încalcã principiul neretroactivitãþii legii
consacrat de Constituþie în art.15 alin.
2 ºi art. 1 din Codul civil.
Instanþa de fond a arãtat cã atât
literatura de specialitate, cât ºi practica
judiciarã în materie au statuat unanim
în sensul cã se va aplica legea sub
imperiul cãrora s-a nãscut situaþia
juridicã, ce urmeazã a sancþiona juridic
ºi efectele ºi consumarea situaþiei
juridice, chiar dacã aceste momente se
produc dupã ce legea veche a fost
abrogatã.
Astfel, instanþa a apreciat cã
reclamantul a desfãºurat activitãþi
legate de activitatea justiþiei, fiind
aplicabile prevederile Legii nr. 58/1968
privind vechimea în magistraturã.
Împotriva acestei hotãrâri a declarat
recurs Consiliul Superior al Magistraturii, care a solicitat în temeiul
dispoziþiilor art. 20 din Legea
contenciosului administrativ, coroborat
cu dispoziþiile art. 3041 din Codul de
procedurã civilã, admiterea recursului,
modificarea în tot a sentinþei atacate ºi,
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pe fond, respingerea acþiunii formulate
de reclamantul D.T.I.. Apreciazã
recurentul cã intimatul nu este o persoanã vãtãmatã în sensul dispoziþiilor
legale sus-enunþate întrucât rãspunsul
prin care o autoritate publicã dã curs
solicitãrii de comunicare a modului de
interpretare a unor dispoziþii legale nu
constituie un act administrativ în sensul
art. 2 alin. 1 lit. c din Legea contenciosului administrativ, ci reprezintã o
corespondenþã administrativã. Recurentul aratã cã instanþa de fond a
interpretat în mod eronat legea
incidentã, hotãrârea emisã de Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii, ca
rãspuns la petiþia reclamantului-intimat,
fiind în conformitate cu legea, în raport
de prevederile cuprinse în art. 86, art.
103 alin. 1 din Legea nr. 303/2004
privind statutul judecãtorilor ºi
procurorilor, precum ºi dispoziþiile art.
44 (fostul art. 48), art. 45 (fostul art. 49)
ºi art. 131 din Legea nr. 92/1992 privind
organizarea judecãtoreascã.
Examinând sentinþa atacatã prin
prisma criticilor formulate, a dispoziþiilor
legale incidente în cauzã, precum ºi
potrivit art. 3041 din Codul de procedurã
civilã, sub toate aspectele, Înalta Curte
constatã urmãtoarele:
Reclamantul D.T.I. în contradictoriu
cu pârâtul Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat ca prin hotãrârea ce
se va pronunþa sã se anuleze
Hotãrârea Plenului C.S.M. nr. 381 din
17.04.2008 ºi ca urmare sã i se
recunoascã perioada de timp cuprinsã
între 1 decembrie 1975 - 15 februarie
1985 ca vechime în magistraturã,
identificatã în carnetul de muncã între
numerele de ordine 18-22, perioadã în
care a îndeplinit funcþia de ºef sector
cu probleme pentru Ministerul Apãrãrii
Naþionale, Ministerul de Interne, Justiþie
ºi Procuraturã ºi sã i se elibereze o

adeverinþã în acest sens.
Potrivit art. 1 alin. 1 din Legea nr.
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, orice persoanã care se
considerã vãtãmatã într-un drept al sãu
ori într-un interes legitim, de cãtre o
autoritate publicã, printr-un act administrativ sau prin nesoluþionarea în
termenul legal a unei cereri, se poate
adresa instanþei de contencios administrativ competente, pentru anularea
actului, recunoaºterea dreptului pretins
sau a interesului legitim.
Anterior sesizãrii instanþei de contencios administrativ, reclamantul a
parcurs procedura prealabilã prevãzutã
de art. 7 din lege.
Având în vedere caracterul actului
atacat, acela de act administrativ
unilateral cu caracter individual emis de
o autoritate publicã, în regim de putere
publicã, în vederea organizãrii, executãrii legii sau a executãrii în concret
a legii, care dã naºtere, modificã sau
stinge raporturi juridice, supus controlului judecãtoresc, potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, instanþa
constatã ca nefondatã critica formulatã
de recurent, care susþine cã intimatul
nu este o persoanã vãtãmatã în sensul
art. 8 alin. 1 din lege ºi cã actul atacat
nu este un act administrativ în sensul
art. 2 alin. 1 lit. c, ci ar reprezenta o
corespondenþã administrativã.
În ceea ce priveºte cererea având
ca obiect recunoaºterea ca vechime în
magistraturã a perioadei în care
intimatul-reclamant a ocupat funcþia de
ºef sector cu probleme pentru M.Ap.N.
M.I, Justiþie ºi Procuraturã în fostul
Comitet judeþean de partid Alba, Înalta
Curte constatã cã în mod corect a fost
respinsã prin Hotãrârea Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii nr.
381 din 17 aprilie 2008.
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Astfel, potrivit dispoziþiilor art. 44 din
Legea nr. 92/1992 privind organizarea
judecãtoreascã, cu modificãrile
ulterioare, inclusiv cele aduse prin
Legea nr. 281/24.06.2003, constituie
vechime în magistraturã perioada în
care o persoanã a îndeplinit funcþiile de
judecãtor, procuror, personal de
specialitate juridicã în Ministerul
Justiþiei, în Institutul Naþional al
Magistraturii, judecãtor la Curtea
Constituþionalã, judecãtor financiar ori
procuror financiar la Curtea de Conturi,
magistrat-asistent la Curtea Supremã
de Justiþie, la Curtea Constituþionalã
sau la Curtea de Conturi, funcþii de
specialitate juridicã în fostele arbitraje
de stat sau departamentale, în laboratoarele de expertize criminalistice, în
Institutul de Cercetãri Juridice al
Academiei Române, funcþii didactice în
învãþãmântul superior juridic, funcþia de
ministru al justiþiei, secretar de stat ori
de secretar general ºi secretar general
adjunct în Ministerul Justiþiei, funcþii de
specialitate juridicã în instituþia Avocatul
Poporului, notar, avocat, jurisconsult
sau consilier juridic.
Totodatã, timpul cât o persoanã,
licenþiatã în drept sau în drept
economic-administrativ, este senator
sau deputat, avocat al poporului,
membru al Curþii de Conturi, personal
de conducere ori de execuþie, de
specialitate juridicã, în aparatul
Parlamentului, Preºedinþiei României,
Guvernului, Consiliului Legislativ,
Avocatului Poporului, Curþii de
Conturi, Curþii Constituþionale, Direcþiei
juridice ºi consulare din Ministerul
Afacerilor Externe sau în cadrul altor
organe ale administraþiei publice se
considerã vechime în magistraturã.
Se observã cã textul enunþat, ca de
altfel ºi art. 86 alin.1 din Legea nr. 303/
2004, nu include ºi funcþiile deþinute de

procurori sau judecãtori în structurile
fostului Partid Comunist Român,
respectiv funcþia de ºef sector în
Comitetul Judeþean.
Art. 45 din Legea nr. 92/1992 de
care se prevaleazã ºi reclamantul
stipuleazã cã întreruperile de activitate
datorate suspendãrii din funcþie,
pensionãrii pentru incapacitate
temporarã de muncã, precum ºi trecerii
în alte funcþii decât cele prevãzute la
art. 44 alin. 2, nu se iau în calculul
vechimii în magistraturã, dacã legea nu
prevede altfel.
Art. 78 din Legea nr. 58/1968 privind
organizarea judecãtoreascã reglementeazã într-adevãr asimilarea
perioadei în care judecãtorii aleºi sau
numiþi în organizaþiile obºteºti sau în
aparatul de stat în funcþii legate de
activitatea justiþiei, ce va fi cuprinsã în
vechimea de judecãtor, dispoziþie ce nu
este aplicabilã în speþã, pentru a putea
reþine ca vechime în magistraturã
perioada în care intimatul a îndeplinit
funcþia ºef sector cu probleme pentru
M.Ap.N., Ministerul de Interne, Justiþie
ºi Procuraturã, funcþie politicã,
exercitatã în fostul Comitet Judeþean
Alba al Partidului Comunist Român.
Pentru toate aceste considerente se
constatã cã recursul este fondat,
urmând ca în baza prevederilor art. 312
alin. 3 din Codul de procedurã civilã,
sã fie admis, modificatã sentinþa
recuratã în sensul respingerii tuturor
capetelor de cerere, respectiv cererea
care vizeazã anularea Hotãrârii
Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 381 din 17 aprilie 2008
ºi a solicitãrilor cu caracter subsidiar ce
decurg din aceasta.
(Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie Secþia de Contencios Administrativ ºi
Fiscal, decizia nr. 4593/23.10.2009,
dosar nr. 1369/57/2008)
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