Refuzul de platã a sumelor
solicitate pentru plata
salariilor personalului
Institutului Naþional al
Magistraturii ºi ªcolii Naþionale
de Grefieri.

A

utoritãþile nu pot invoca lipsa de
fonduri sau a altor resurse pentru a
justifica neexecutarea unei hotãrâri
judecãtoreºti. Aplicabilitatea O.U.G. nr. 71/
2009
Prin acþiunea înregistratã la Curtea de Apel
Bucureºti - Secþia a VIII-a de contencios administrativ ºi fiscal, reclamanþii Institutul Naþional
al Magistraturii ºi ªcoala Naþionalã de Grefieri
au chemat în judecatã pe pârâtul Ministerul
Finanþelor Publice ºi Trezoreria Statului Sector
5 Bucureºti, pentru ca prin hotãrârea ce se va
pronunþa sã se constate cã refuzul de platã a
sporului pentru stres ºi suprasolicitare neuropsihicã în sumã de 61.926 lei pentru I.N.M. ºi de
32.632 lei pentru S.N.G., este nelegal.
În motivarea cererii, reclamantul a arãtat cã
prin adresa nr.1/2009 controlorul delegat din
cadrul Ministerului Finanþelor Publice a fost
exprimat refuzul de platã vizã pentru drepturile
salariale ale lunii iunie 2009. A precizat
reclamantul cã ordonatorul principal de credite
ºi-a asumat rãspunderea pentru efectuarea
operaþiunilor efectuate la vizã, respectiv deschiderea de credite bugetare aferente lunii iunie
2009, pentru capitolele 51.01  autoritãþi publice
ºi 65.01.  învãþãmânt, la Titlul X  cheltuieli de
personal, potrivit art.21 alin.7 din O.G. nr.119/
1999 R, rãspundere asumatã ºi pentru ordonatorii terþiari I.N.M. ºi S.N.G.
Prin sentinþa nr.2902 din 24 iulie 2009 Curtea
de Apel Bucureºti - Secþia a VIII-a de contencios
administrativ ºi fiscal a admis în parte acþiunea
formulatã de reclamanþii Institutul Naþional al
Magistraturii ºi ªcoala Naþionalã de Grefieri,
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împotriva pârâtului Ministerul Finanþelor Publice;
a constatat cã refuzul de platã a sporului pentru
stres ºi suprasolicitare neuropsihicã este nelegal,
a obligat pârâþii la aprobarea plãþii sumelor de
61.926 lei pentru I.N.M. ºi 18.651 lei pentru
S.N.G., în termen de o zi de la pronunþarea
hotãrârii.
Pentru a pronunþa aceastã sentinþã judecãtorul fondului a reþinut cã, în calitate de
ordonator principal de credite, Consiliul Superior
al Magistraturii ºi-a asumat rãspunderea pentru
deschiderea creditelor bugetare aferente lunii
iulie 2009, în condiþiile art.21 din O.G. nr. 119/
1999 pentru capitolele 51.01. ºi 65.01. la titlul
10 - Cheltuieli de personal, operaþiune refuzatã
la vizã de controlorul delegat, cu motivarea cã
operaþiunea nu respectã prevederile art.1 din
O.U.G. nr. 71/2009.
Prima instanþã a arãtat cã dispoziþiile art.1 din
OUG nr.71/2009 se referã la creanþele certe ºi
lichide, stabilite ca atare prin hotãrâri
judecãtoreºti executorii, nu ºi la drepturile bãneºti
care nu sunt lichide, întrucât nu pot fi determinate
din dispozitivul hotãrârilor ºi nici din acte de genul
celor prevãzute de art. 379 alin.4 din Codul de
procedurã civilã. S-a apreciat cã refuzul de platã
este lipsit de temei legal, deoarece are în vedere
un act normativ inaplicabil în proiectul de
operaþiuni ºi pentru creditarea cãrora ºi-a asumat
rãspunderea ordonatorul de credite, în temeiul
OG nr. 119/1999.
Prima instanþã a reþinut cã refuzul de platã
are caracter nejustificat, în sensul art. 2 lit. i din
Legea nr. 554/2004, întrucât are ca efect lipsirea

personalului din structura autoritãþii reclamante
de o parte din drepturile bãneºti cuvenite.
În motivarea hotãrârii, s-a arãtat cã sentinþa
este executorie de drept, potrivit art.278 pct.1
din Codul de procedurã civilã, raportat la art.28
alin.1 din Legea nr.554/2004 republicatã. În baza
art.24 alin.1 din Legea nr.554/2004 republicatã,
judecãtorul fondului a dispus executarea hotãrârii
în termen de o zi de la pronunþare.
Împotriva acestei sentinþe a declarat recurs
pârâtul Ministerul Finanþelor Publice. În motivele
de recurs s-a arãtat cã procedura de citare nu a
fost îndeplinitã potrivit cu cerinþele legale, în
sensul cã au fost nesocotite dispoziþiile art.1141
alin.3 Cod procedurã civilã, care dispun cã
termenul de judecatã va fi stabilit astfel încât de
la data primirii citaþiei pârâtul sã aibã la dispoziþie
cel puþin 15 zile pentru a-ºi pregãti apãrarea, iar
în procesele urgente, cel puþin 5 zile. A precizat
cã prin sentinþa pronunþatã au fost depãºite
atribuþiile puterii judecãtoreºti, apreciind cã
instanþa a creat norme juridice ºi a modificat fãrã
suport legal normele deja instituite de legiuitor
în Legea nr.554/2004.
În susþinerea acestui motiv de recurs,
recurentul a arãtat cã instanþa de fond a creat
noi termene în cadrul cãrora trebuie sã se
execute o hotãrâre judecãtoreascã, fãrã a þine
seama de prevederile art.24 alin.1 din Legea
nr.554/2004 care dispun cã executarea hotãrârii
definitive ºi irevocabile se face în termenul
prevãzut în cuprinsul acesteia, iar în lipsa unui
astfel de termen în cel mult 30 de zile de la data
rãmânerii irevocabile a hotãrârii.
S-a precizat cã în cauzã sunt aplicabile
dispoziþiile art.24 din Legea nr.554/2004
republicatã ºi cele ale art.278 din Codul de
procedurã civilã, deoarece acest text reprezintã
dreptul comun.
Un alt motiv de recurs l-a constituit faptul cã
hotãrârea primei instanþe nu a fost motivatã
potrivit cerinþelor art.261 pct.5 din Codul de
procedurã civilã, întrucât nu cuprinde motivele
pentru care s-au înlãturat apãrãrile formulate de
pârât.
A fost invocatã excepþia inadmisibilitãþii
acþiunii, susþinându-se cã instanþele judecãtoreºti
nu au competenþa de a judeca cererea având
ca obiect refuzul de platã.
În detalierea acestui motiv a precizat cã
Ministerul Finanþelor Publice are atribuþia legalã
de a analiza cererile formulate de cãtre ordonatorii principali de credite pentru deschiderea
creditelor bugetare, context în care verificã

îndeplinirea tuturor
CEDO a arãtat cã
condiþiilor legale
autoritãþile nu pot
pentru încuviinþarea
invoca lipsa de fonduri
acestora, iar actul
sau a altor resurse
prin care se refuzã
pentru a justifica
la vizã o astfel de
neexecutarea
unei
cerere este supus
hotãrâri
judecãtoreºti.
controlului de legalitate a Curþii de
Conturi.
A arãtat recurentul cã operaþiunea de decontare la platã se face prin unitãþile teritoriale ale
Trezoreriei ºi cã fiecare dintre cele douã operaþiuni, respectiv deschiderea creditelor bugetare
ºi decontarea la platã impun prezentarea vizei
de control financiar preventiv delegat, iar
controlorul delegat are posibilitatea legalã de a
aviza favorabil ori de a refuza total sau parþial
operaþiunea respectivã, situaþie în care potrivit
art.21 alin. 4 din O.U.G.nr.119/1999, conducãtorul persoanei juridice poate dispune
efectuarea operaþiunii pe proprie rãspundere, iar
controlorul delegat are obligaþia de informa în
scris Curtea de Conturi ºi Ministerul Finanþelor
Publice.
A mai precizat cã, potrivit O.G.nr.8/2009 care
a completat O.U.G. nr.119/1999, în cazul
cheltuielilor refuzate la viza de control financiar
preventiv, se sisteazã plãþile aferente, pânã la
data pronunþãrii Curþii de Conturi.
Ca urmare a acestei proceduri unitãþile de
trezorerie acceptã documentele de platã
aferente cheltuielilor care au fãcut obiectul
refuzului de vizã numai în cazul în care Curtea
de Conturi constatã cã refuzul de vizã de control
financiar preventiv delegat nu este întemeiat.
Faþã de aceastã reglementare s-a susþinut cã
singurul act care poate fi contestat la instanþele
de contencios administrativ este actul prin care
Curtea de Conturi constatã cã refuzul de vizã a
fost acordat în mod corect, considerând
recurentul cã refuzul de vizã constituie un act
premergãtor supus controlului administrativ al
Curþii de Conturi.
Pe fondul litigiului a fost criticatã hotãrârea
primei instanþe în sensul cã s-au ignorat
dispoziþiile O.U.G. nr.71/2009 privind plata unor
sume prevãzute în titluri executorii având ca
obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, act normativ potrivit
cãruia s-a stabilit o procedurã ºi un calendar de
executare a plãþii sumelor prevãzute în hotãrâri
judecãtoreºti, în perioada respectivã suspendându-se de drept orice executare silitã.
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A precizat recurentul cã O.U.G. nr.71/2009
vizeazã modul de platã a sporurilor acordate prin
hotãrâri judecãtoreºti, care nu sunt reglementate
prin lege ºi nu are în vedere salariul de încadrare
sau alte sporuri stabilite potrivit legii. A mai
motivat în sensul cã prin O.U.G. nr.71/2009 nu
s-a efectuat nicio distincþie între sumele stabilite
prin hotãrâri judecãtoreºti în funcþie de data
pronunþãrii acestora ci stabileºte data la care
urmeazã a fi fãcutã plata, nefiind astfel afectatã
existenþa drepturilor. S-a mai arãtat cã sumele
care trebuie acordate lunar au caracter de
drepturi salariale lichide ºi în consecinþã sunt
susceptibile de a fi supuse procedurii executãrii
silite, îndeplinindu-se cerinþele art.379 alin.4 din
Codul de procedurã civilã, motiv pentru care în
raport de prevederile O.U.G. nr.71/2009 refuzul
de acordare a vizei de control financiar preventiv
este legal ºi nu sunt întrunite cerinþele art.2 alin.1
privind refuzul nejustificat sau excesul de putere.
A precizat cã judecãtorul de fond a dat o
dezlegare greºitã excepþiei lipsei calitãþii
procesuale active, întrucât reclamantele nu au
calitatea de ordonator principal de credite iar
potrivit Legii nr.500/2002 privind finanþele
publice, solicitarea fondurilor pentru plata
drepturilor salariale se efectueazã de cãtre
ordonatorul principal de credite, care în cauzã
este Consiliul Superior al Magistraturii.
Analiza motivelor de recurs
Referitor la încãlcarea normelor de procedurã
prevãzute de art.114 indice 1 alin.3 Cod
procedurã civilã.
La soluþionarea cauzei instanþa de fond nu a
încãlcat normele procedurale prevãzute de art.
105 alin.2 din Codul de procedurã civilã prin
citarea pãrþii cu o zi înaintea termenului de
judecatã stabilit.
Dispoziþiile art. 1141 alin. 3 din Codul de
procedurã civilã prevãd cã primul termen de
judecatã va fi stabilit astfel încât de la data primirii
citaþiei pârâtul sã aibã la dispoziþie cel puþin 15
zile pentru a-ºi pregãti apãrarea, iar în procesele
urgente, cel puþin 5 zile.
Însã, potrivit art. 89 alin.1 teza a II-a din Codul
de procedurã civilã, care completeazã în aceastã
materie dispoziþiile precitate, în pricinile urgente
termenul poate fi ºi mai scurt , dupã aprecierea
instanþei.
Or, în cauza de faþã acþiunea a fost formulatã
pe calea contenciosului administrativ care
reglementeazã o procedurã de judecatã de
urgenþã ºi cu precãdere, aºa cum rezultã din
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prevederile art.17 alin.1 din Legea nr. 554/2004,
republicatã.
Cu privire la depãºirea atribuþiilor puterii
judecãtoreºti
Prin stabilirea în cuprinsul hotãrârii a unui
termen de executare instanþa fondului nu a
depãºit atribuþiile puterii judecãtoreºti, nu s-a
substituit legiuitorului ºi nu a procedat la
modificarea unor norme legale.
Soluþia a fost motivatã de prima instanþã în
sensul aplicabilitãþii art. 278 pct.1 din Codul de
procedurã civilã, reþinându-se regimul juridic al
sumelor ordonanþate, acela de drepturi salariale,
constatând executorie de drept sentinþa ºi
stabilind un termen de executare de o zi.
La adoptarea soluþiei, Curtea de apel a dat
eficienþã dispoziþiilor art.28 din Legea nr.554/
2004, care reglementeazã completarea acestui
act normativ cu prevederile Codului de procedurã
civilã în mãsura în care nu sunt incompatibile cu
specificul raporturilor de putere dintre autoritãþile
publice ºi persoanele vãtãmate în drepturile sau
interesele lor legitime. Potrivit art.28 alin.1 teza
a II-a, compatibilitatea aplicãrii normelor de
procedurã civilã constituie competenþa instanþei
învestitã cu soluþionarea litigiului.
Din redactarea textului rezultã cã judecãtorul
fondului analizeazã compatibilitatea normelor
procedurale comune cu normele speciale
instituite în Legea nr.554/2004.
În cauza de faþã, prevederile art.278 alin.1
pct.1 din Codul de procedurã civilã, sunt
compatibile cu specificul raportului dedus
judecãþii ºi sunt justificate de faptul cã acþiunile
în materia contenciosului administrativ se judecã,
potrivit art.17 alin.1 din Legea nr.554/2004 de
urgenþã ºi cu precãdere. De altfel, art.24 alin.1
din Legea nr.554/2004 prevede executarea
hotãrârii înãuntrul termenului precizat în cuprinsul acesteia.
Aºadar, faþã de reglementarea expusã
judecãtorul este în drept sã prevadã un termen
de executare în cuprinsul hotãrârii, termen în
care în speþa de faþã a fost justificat de natura
drepturilor pretinse.
Este nefondatã critica referitoare la transformarea judecãtorului în legislator pozitiv, întrucât
interpretarea ºi aplicarea legii sunt atribute
constituþionale ale instanþelor judecãtoreºti, prin
exercitarea acestui drept, în cazul dat, nu s-a
adus nicio atingere dreptului de legiferare, care
aparþine puterii legislative.

Cu privire la excepþia inadmisibilitãþii acþiunii.
Instanþa de fond în mod corect a respins
excepþia inadmisibilitãþii acþiunii invocatã de
pârât.
Recurentulpârât a susþinut cã actul ce poate
fi supus controlului de legalitate la instanþa de
contencios administrativ, este actul emis de
Curtea de Conturi, singura care poate analiza
legalitatea refuzului de vizã emis de Ministerul
Finanþelor Publice.
Înalta Curte aratã cã rãspunsul pârâtului ºi
refuzul de platã al sumelor, se încadreazã în
categoria juridicã a refuzului nejustificat, în
sensul prevederilor art.2 alin.(1) lit. i) din Legea
nr.554/2004, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, potrivit cãrora, potrivit legii, expresia
refuz nejustificat are urmãtoarea semnificaþie:
-refuz nejustificat de a soluþiona o cerere exprimarea explicitã, cu exces de putere, a
voinþei de a nu rezolva cererea unei persoane.
În raport de prevederea legalã enunþatã,
refuzul pârâtului de a efectua plata are caracterul
unui act administrativ asimilat, constând în
exprimarea explicitã ºi cu exces de putere a
voinþei de a nu rezolva cererea formulatã de
reclamanþi, fiind astfel supus cenzurii instanþelor
de contencios administrativ.
Actul vãtãmãtor, respectiv refuzul de platã,
este emis de Ministerul Finanþelor Publice,
confirmarea Curþii de Conturi neavând caracter
de act administrativ independent, de naturã a
produce efecte juridice.
Ordonanþa Guvernului nr.8/2009 nu impune
în sarcina ordonatorului de credite prezentarea
unui act din partea Curþii de Conturi. De altfel,
se pretinde în modul expus mai sus ca instanþa
sã cenzureze soluþia adoptatã în controlul de
legalitate al refuzului la vizã.
O astfel de soluþie este necunoscutã legislaþiei
române, motiv pentru care instanþa a respins
corect excepþia inadmisibilitãþii acþiunii. Înalta
Curte aratã cã, in refuzul de vizã ºi refuzul de
platã al controlorului delegat s-a exprimat explicit,
cu exces de putere, voinþa Ministerului Finanþelor
Publice de a nu rãspunde favorabil solicitãrii celor
doi reclamanþi, de ordonanþare la platã a sumelor
solicitate de aceºtia ºi care sunt necesare
achitãrii drepturilor salariale ale personalului
instituþiilor. În cauzã nu sunt incidente prevederile
art. 21 alin. (9) din Ordonanþa Guvernului nr. 119/
1999, republicatã, privind controlul intern ºi
controlul financiar preventiv, astfel cum a fost

introdus prin Ordonanþa Guvernului nr. 8 din 10
iulie 2009.
Pronunþarea Curþii de Conturi asupra refuzului
controlorului delegat nu poate fi asimilatã unui
act administrativ de autoritate sau jurisdicþional,
aºa încât soluþia pe care o adoptã Curtea de
Conturi nu poate forma obiectul controlului
nemijlocit la instanþa de contencios administrativ.
Conform Legii nr.94/1992 republicatã, privind
organizarea ºi funcþionarea Curþii de Conturi,
lege organicã potrivit prevederilor art.73 alin.3
lit. l) din Constituþia României, Curtea de Conturi
este o instituþie de control financiar ale cãrei
competenþe ºi atribuþii sunt stabilite expres în
art.21 ºi urm. din lege, iar litigiile izvorâte din
activitatea acesteia se soluþioneazã în baza art.1
alin.4 de instanþele judecãtoreºti specializate. În
mod evident legiuitorul s-a referit la litigiile
izvorâte din activitatea reglementatã prin legea
organicã a Curþii de Conturi, context în care
arãtãm cã prin O.G. nr.8/2009 nu s-au modificat
atribuþiile ºi competenþele prevãzute în Legea
nr.94/1992.
De altfel, dispoziþiile art. 21 din O.G. nr. 119/
1999 aºa cum au fost modificate prin O.G. nr. 8/
2009 nu reglementeazã nicio procedurã
administrativã prealabilã, în sensul art. 2 alin.1
lit. j din legea contenciosului administrativ, în
ceea ce priveºte refuzul de vizã a controlorului
delegat ºi de altfel nici nu ar fi fost posibil întrucât
între Curtea de Conturi ºi Ministerul de Finanþe
nu existã raporturi de subordonare în sensul cã
din reglementarea legalã a Curþii de Conturi, nu
se deduce în nici un fel cã aceasta ar avea
caracterul unei autoritãþi ierarhic superioare faþã
de autoritatea care a emis actul vãtãmãtor.
Cu privire la nemotivarea hotãrârii
Motivul de recurs privind nemotivarea
hotãrârii primei instanþe, potrivit cerinþelor art.
261 din Codul de procedurã civilã, este
neîntemeiat.
Hotãrârea instanþei de fond cuprinde
amãnunþit toate motivele de fapt ºi de drept pe
care se sprijinã.
Cu privire la criticile de fond ale hotãrârii
În ceea ce priveºte refuzul de platã al sumelor
solicitate pentru plata salariilor personalului
Institutului Naþional al Magistraturii ºi ªcolii
Naþionale de Grefieri, Înalta Curte constatã cã
Ministerul Finanþelor a emis refuz de vizã,
apreciind cã se impune numai plata unei pãrþi
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din salariul personalului, cenzurând astfel modul
de compunere a salariului acestuia.
Potrivit art.3 ºi urm. din OUG 27/2006,
judecãtorii, procurorii, personalul asimilat
acestora ºi magistraþii asistenþi au dreptul, pentru
activitatea desfãºuratã, la o indemnizaþie de
încadrare brutã lunarã, în raport de nivelul
instanþei sau parchetului, de funcþia deþinutã,
vechimea în muncã, precum ºi la o serie de
sporuri.
Ministerul Finanþelor, cu exces de putere ºi
prin depãºirea evidentã a prerogativelor stabilite
prin Legea 500/2002, în sarcina acestuia,
înlãturã de la platã douã dintre componentele
salariului magistraþilor, respectiv sporul de risc
ºi suprasolicitare ºi sporul de confidenþialitate.
Aceste drepturi de naturã salarialã fac parte
din compunerea salariului magistraþilor, fiind
incluse în salariu, ca urmare a dispoziþiei sau
ordinului emis de ordonatorul principal de credite.
Ministerul Finanþelor, precum ºi orice altã
autoritate, nu au competenþa de a cenzura modul
de compunere al salariului magistraþilor ºi
personalului asimilat ºi de a face distincþie între
drepturile prevãzute în OUG nr.27/2006 ºi
drepturile derivând din aplicarea hotãrârilor
judecãtoreºti, în cadrul cãrora s-a consacrat, cu
autoritate de lucru judecat ºi deci cu efect erga
omnes, dreptul magistraþilor ºi a altor categorii
profesionale din sistemul justiþiei de a beneficia
de sporul de risc ºi suprasolicitare ºi sporul de
confidenþialitate.
În mãsura în care Ministerul Finanþelor ºi orice
altã autoritate procedeazã la efectuarea distincþiei enunþate mai sus, se aduce atingere în mod
evident drepturilor ºi intereselor magistraþilor ºi
altor categorii profesionale din sistemul justiþiei,
motiv pentru care refuzul de platã integralã a
salariilor, în compunerea de mai sus, capãtã
caracterul unui act administrativ asimilat, care
are caracter vãtãmãtor ºi în consecinþã instanþele
judecãtoreºti au, potrivit art.1 din Legea nr.554/
2004, competenþa de a anula actul sau de a
recunoaºte dreptul pretins.
Înalta Curte precizeazã cã hotãrârile
judecãtoreºti irevocabile trebuie respectate ºi
aduse la îndeplinire, situaþie reglementatã de
legislaþia naþionalã, dar ºi de art.6 din Convenþia
Europeanã a Drepturilor Omului.
În cauzã sunt aplicabile prevederile Convenþiei Europene a Drepturilor Omului ºi jurisprudenþa Curþii Europene a Drepturilor Omului, care
împreunã formeazã blocul de convenþionalitate,
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întrucât art.11 din Constituþia României instituie
în sarcina statului român obligaþia de a îndeplini
întocmai ºi cu bunã-credinþã obligaþiile ce-i revin
din tratatele la care este parte, iar în alin.2 se
dispune cã tratatele ratificate de Parlament,
potrivit legii, fac parte din dreptul intern.
Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului a
fost ratificatã prin Legea nr.30/1994, fãcând
astfel parte din dreptul intern, iar toate autoritãþile
statului ºi judecãtorul naþional au obligaþia legalã
de a respecta ºi aplica prevederile Convenþiei.
În mod constant în practica Curþii Europene
a Drepturilor Omului s-a arãtat cã statele pãrþi
contractante al Convenþiei au obligaþia de a lua
toate mãsurile pentru a executa hotãrârile
judecãtoreºti irevocabile, a cãror temeinicie ºi
legalitate nu poate fi repusã în discuþie într-o altã
procedurã judiciarã sau extrajudiciarã.
Curtea Europeanã a arãtat cã existã o
distincþie între exercitarea puterii publice ºi
îndeplinirea de cãtre aceasta a unei obligaþii
legale, în ultima situaþie, respectiv îndeplinirea
unei obligaþii legale statul nu face uz de puterea
sa discreþionarã ºi poate fi comparat cu un
angajator privat, parte într-un contract de muncã,
guvernat de dreptul privat.
În consecinþã, statul ºi oricare dintre organele
sale administrative sau judiciare nu pot invoca
motive de neîndeplinire a unei obligaþii stabilite
printr-o hotãrâre judecãtoreascã irevocabilã, cãci
executarea unei hotãrâri judecãtoreºti irevocabile constituie o obligaþie legalã a statului
Potrivit practicii relativ recente a CEDO,
respectiv cauza Burdov c.Rusiei ºi cauza
Scardino c.Italiei, complexitatea procedurii
interne de executare silitã a sistemului bugetar
al statului nu poate constitui motiv pertinent
pentru a scuti statul de obligaþia sa de a garanta
fiecãrei persoane drepturi la executarea hotãrârii
judecãtoreºti definitive ºi irevocabile într-un
interval de timp rezonabil.
Curtea a mai arãtat cã autoritãþile nu pot
invoca lipsa de fonduri sau a altor resurse pentru
a justifica neexecutarea unei hotãrâri judecãtoreºti, statele având obligaþia de a-ºi organiza
sistemul legal într-o astfel de manierã încât
autoritãþile sã-ºi poatã îndeplini obligaþia lor în
aceastã privinþã.
În contextul obligaþiilor legale ale statului,
Înalta Curte invocã ºi Carta Europeanã privind
statutul judecãtorilor adoptatã la Strasbourg la
8-10 iulie 1998, care prevede în art.6.1 ºi 6.2 cã
exercitarea ca profesie a funcþiilor judiciare

implicã remunerarea judecãtorului la un nivel
stabilit, în aºa fel încât sã-l fereascã de presiuni
ce vizeazã sã influenþeze sensul deciziilor sau
în general comportamentul sãu jurisdicþional,
afectându-i astfel independenþa ºi imparþialitatea.
Deºi nu formeazã obiectul analizei directe,
pentru motivul cã o hotãrâre judecãtoreascã
irevocabilã nu poate fi repusã în discuþie, Înalta
Curte, în vederea lãmuririi soluþiei adoptate în
prezenta cauzã, precum ºi a naturii abuzive a
refuzului de platã, precizeazã cã hotãrârile
judecãtoreºti, prin care s-au stabilit drepturile
magistraþilor ºi altor categorii profesionale din
sistemul justiþiei de a primi sporul de risc ºi
suprasolicitare ºi cel de confidenþialitate au avut
în vedere drepturile judecãtorilor, reglementate
legal, sub un anumit statut profesional.
În sensul cã drepturile dobândite sub un
anumit statut profesional rãmân câºtigate ºi dupã
eventuala modificare a acelui statut este ºi
Decizia din 19 martie 1975, pronunþatã de Curtea
Europeanã de Justiþie.
În consecinþã, refuzul autoritãþii pârâte a fost
nejustificat, iar motivele de recurs sunt nefondate.
De altfel, potrivit art.19 din Legea nr.500/2002,
Ministerul de Finanþe nu are rolul de a cenzura
compunerea salariilor, ca ºi capitol de cheltuialã
bugetarã, prerogativa reglementatã în art.19 lit.
m privind blocarea sau reducerea utilizãrii unor
credite bugetare, este indisolubil legatã de lipsa
de temei legal sau de justificare în bugetul
ordonatorului de credite.
Or, în cauza de faþã, creditul bugetar a fost
aprobat prin bugetul autoritãþii reclamante ºi el
reprezintã suma în limitele cãreia se pot ordonanþa ºi efectua plãþi în cursul anului bugetar,
noþiunea de credit bugetar fiind analizatã în
sensul care decurge din art.2 alin.1 pct.16.
Existenþa sumelor în bugetul autoritãþii conferã
calitatea de temei legal ºi de justificare, aºa încât
refuzul de ordonanþare ºi efectuare a plãþilor este
nelegal ºi de naturã a aduce atingere drepturilor
ordonatorului de credite.
În plus, prin prisma art.6 din Convenþia
Europeanã a Drepturilor Omului ºi a jurisprudenþei Curþii, Guvernul trebuie sã ia mãsuri
pentru aducerea la îndeplinire a obligaþiilor legale
impuse în sarcina statului, care în cazul
executãrii unor hotãrâri judecãtoreºti nu poate
face uz de puterea sa discreþionarã, pentru cã
astfel s-ar încãlca principiul constituþional, instituit
în art.1 alin.4, din Constituþie, conform cãruia

statul român se organizeazã potrivit principiului
separaþiei ºi echilibrului puterilor  legislativã,
executivã ºi judecãtoreascã, în cadrul
democraþiei constituþionale.
Cu privire la aplicabilitatea O.U.G. nr. 71/
2009.
Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr.71/
2009 reglementeazã plata unor sume prevãzute
în titluri executorii, având ca obiect acordarea
de drepturi salariale personalului din sectorul
bugetar.
Având în vedere conþinutul dispozitiv,
respectiv art.1 ºi urmãtoarele din O.U.G. nr.71/
2009, Înalta Curte aratã cã acest act normativ
dispune cu privire la plata sumelor prevãzute în
hotãrârile judecãtoreºti având ca obiect
acordarea unor drepturi de naturã salarialã
stabilite în favoarea personalului din sectorul
bugetar, devenite executorii pânã la data de
31.12.2009.
În acelaºi text, în alin.2 se face referire la
executarea silitã, ori în cauzã nu se pune în
discuþie executarea silitã a hotãrârilor judecãtoreºti, ci se reþine cã a avut loc o executare
voluntarã, ordonatorul de credite aducând la
îndeplinire hotãrârea judecãtoreascã irevocabilã,
pentru data ulterioarã pronunþãrii acesteia,
adoptând ordinele prin care s-au inclus în salariu
drepturile de naturã salarialã stabilite prin hotãrâri
judecãtoreºti.
Din interpretarea logicã a textului art.1 alin.1
din O.U.G. nr.71/2009, ca modalitate de
interpretare a dreptului, rezultã cã din moment
ce textul prevede procedura de executare, în
sensul cã pe perioada a 3 ani se plãteºte un
anumit procent din valoarea titlului executoriu,
aceasta presupune în mod obligatoriu determinarea întinderii valorii conþinute în titlul executoriu, adicã existenþa unor drepturi restante,
a unor creanþe certe ºi lichide, calculate pânã la
data pronunþãrii hotãrârii irevocabile ºi ca urmare
nu are legãturã cu drepturile viitoare care decurg
din aplicarea hotãrârilor judecãtoreºti.
Referitor la excepþia lipsei calitãþii procesuale
active a reclamanþilor,Înalta Curte precizeazã cã
prin refuzul de a efectua plata, autoritatea pârâtã
a nesocotit drepturile salariaþilor reclamantei, aºa
încât a avut loc o vãtãmare a drepturilor reclamanþilor constând în imposibilitatea de platã la
termen a salariilor.
Reclamanþii-intimaþi, în calitatea lor de ordonatori secundari de credite, sunt cei care au
obligaþia de plata a salariilor personalului care
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îºi desfãºoarã activitatea în baza unui raport de
funcþie în cadrul instituþiilor respective.
Ca urmare a refuzului pârâþilor-recurenþi de
efectuare a plãþilor cãtre ordonatorii secundari
de credite, aceºtia din urmã sunt în imposibilitate
de a-ºi îndeplini o obligaþie legalã ºi ca urmare,
ei înºiºi, constituie sursa vãtãmãrii drepturilor
altor subiecþi de drept.
Având în vedere analiza motivelor de recurs
efectuatã în prezenta deciziei, Înalta Curte
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constatã cã recursul declarat de pârâtul
Ministerul Finanþelor Publice este nefondat, cã
sentinþa primei instanþe este legalã ºi temeinicã,
în baza art.312 din Codul de procedurã civilã,
recursul fiind respins.
(Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie - Secþia
de Contencios Administrativ ºi Fiscal, decizia
nr. 3821/19.08.2009, dosar nr. 7014/2/2009)

