
SINDICATUL ,,ŞOIMUL“ BOTOŞANI
Botoşani, str. M. Kogălniceanu nr. 16, tel./fax 0231- 513100/0372875843

CUI: 22740425, CONT: RO45BTRL00701205391368XX
e-mail: sindicatsoimulbt@yahoo.ro

Nr. ____/________2015
  

    Către:
                                           TRIBUNALUL BOTOŞANI

                 SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

DOMNULE PREŞEDINTE

           SINDICATUL ,, ŞOIMUL “ BOTOŞANI cu sediul în Botoşani, str. M. Kogălniceanu, nr. 16 
Judeţul Botoşani,  tel/fax:0321-513100, e-mail: sindicatsoimulbt@yahoo.com.com, înfiinţat prin 
Sentinţa civilă nr. 2389/09.05.2007, CUI 22740425, cont bancar RO45BTRL00701205391368XX, 
deschis la BANCA TRANSILVANIA Sucursala BOTOŞANI, reprezentat prin preşedinte,  PURICE 
DUMITRU MARIAN,   

 În numele şi pentru  membri ai SINDICATUL ,, ŞOIMUL “ BOTOŞANI, menţionaţi în listele de
împuternicire anexate în temeiul prevederilor art. 28 din Legea 62/2011 formulăm prezenta

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

- Prin care se solictă obligarea pârâtului Poliţia Locală Botoşani cu sediul în Botoşani,
str. M. Kogălniceanu, nr. 16, jud. Botoşani, e-mail: politialocalabt@yahoo.com,  tel
0231513100, fax 0372875843, cod fiscal 18418945, reprezentată de director executiv
ONUŢU IOAN 

 pentru ca prin sentinţa ce se va pronunţa să dispuneţi:

  -  obligarea pârâtei la acordarea diferenţei de salariu reprezentând includerea
premiului  anual  în  salariul  lunar,  începând  cu  01.01.2011 până  la  zi,  reactualizat  în
funcţie de indicele inflaţiei la data plăţii efective;

  - obligarea pârâtei la plata de daune interese moratorii, respectiv dobânzi legale
începând cu 01.01.2011,  potrivit O.G.  nr.  9/2000 privind nivelul  dobânzii  legale  pentru
obligaţii băneşti, în vigoare până la data de 01 septembrie 2011, când a devenit aplicabilă
O.G. nr. 13/2001 privind dobânda legală;

- Obligarea  Municipiului  Botoşani  prin  primar  să  asigure  pârâtei  Poliţiei
Locale  Botoşani  sumele  necesare  acordării  acestor  drepturi  salariale  pentru
următoarele 

mailto:sindicatsoimulbt@yahoo.ro


M O T I V E :

In fapt:
           Acest drept a fost prevăzut de legislaţia în vigoare, pentru anul calendaristic anterior,
fiind un drept câştigat, care nu mai poate fi desfiinţat în mod retroactiv. În acest sens ICCJ în
soluţionarea unui recurs in interesul legii a statuat „dreptul la acordarea premiului anual nu a
fost  înlăturat  prin  abrogarea  art.  25 din  Legea-cadru  nr.  330/2009,  ci  reprezintă,  în
continuare,  o  creanţă  certă,  lichidă  şi  exigibilă  a  angajatului  asupra  angajatorului  său,
modificată fiind, în concret, numai modalitatea de acordare, şi anume eşalonat şi succesiv, în
cursul  anului  2011,  respectiv  prin  creşterea,  în  mod  corespunzător,  a  cuantumului
salariului/soldei/indemnizaţiei de bază. 
    Or, raportat la această concluzie, se reţine că dreptul la premiul anual a fost menţinut şi
după abrogarea  art. 25 din Legea-cadru nr. 330/2009, începând cu luna ianuarie 2011. În
acest sens, aceeaşi instanţă a stipulat, în deciziile menţionate, că majorarea salarială din anul
2011, rezultată ca urmare a includerii premiului anual din 2010 în salariul/solda/indemnizaţia
de bază, este acordată şi în continuare. 
    Curtea Constituţională, prin această interpretare cu caracter obligatoriu, a statuat asupra
modalităţii în care subzistă dreptul de creanţă al angajatului în cadrul raportului juridic cu
angajatorul, astfel încât el nu mai poate fi acordat în forma anterioară prevăzută de art. 25
din Legea-cadru nr. 330/2009. 
    Din acest punct de vedere nu se poate analiza includerea premiului în majorările salariale
prevăzute de  art. 1 din Legea nr. 285/2010, ca argument de menţinere a dreptului la plata
premiului în forma anterioară, întrucât ar contraveni celor stipulate cu forţă obligatorie de
Curtea Constituţională. 
          Dreptul de a pretinde acordarea premiului sub forma unui salariu de bază scadent în prima
lună a anului următor celui lucrat s-a stins odată cu abrogarea    Legii-cadru    nr. 330/2009  ,
fiind  înlocuit  cu  o  nouă  modalitate  de  plată,  prevăzută  de  lege,  prin  executare
succesivă.”

Interpretarea textului din motivarea ICCJ este de natură a ne îndreptăţii la introducerea
în salariu a premiului anual sub forma unei majorări a salariului lunar. De altfel, atât Inalta
Curte, cât şi instanţele ordinare au interpretat în acelaşi sens textul Legii nr. 221/2009 pentru
acordarea unor diferenţe salariale profesorilor.

Mai  mult  decât  atât,  poate  cel  mai  important  argument  vine chiar  din dispozitivul
deciziei  nr.  21/2013  care  nu  prevede  imposibilitatea  acordării  acestui  drept  salarial,  ci
“Stabileşte că, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind
salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, premiul pentru anul 2010,
prevăzut de art. 25 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului
plătit  din fonduri  publice,  a fost  inclus în majorările  salariale  stabilite  pentru anul 2011,
potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 285/2010, nemaiputând fi acordat în forma supusă
vechii reglementări.”

În acest sens, se poate   remarca faptul că prin art. 25 din Legea nr. 330/2009, s-a
prevăzut  acordarea  acestui  drept  şi  în  ceea  ce  ne  priveşte,  astfel:       
(1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul beneficiază de un premiu anual  

egal cu media salariilor de bază sau a indemnizaţiilor de încadrare, după caz, realizate în anul
în care se face premierea.
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(2)Pentru personalul care nu a lucrat tot timpul anului, premiul anual se acordă proporţional
cu perioada în care a lucrat, luându-se în calcul media salariilor de bază brute lunare realizate
în perioada în care a desfăşurat activitate. 
    
(3) Premiile anuale pot f i  reduse sau nu se acordă în cazul persoanelor care în cursul anului 
au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfăcătoare ori au săvârşit abateri pentru care au fost
sancţionate disciplinar. Aceste drepturi nu se acordă în cazul persoanelor care au fost 
suspendate sau înlăturate din
funcţie pentru fapte imputabile lor.

m'
(4)Plata premiului anual se va face pentru întregul personal salarizat potrivii
prezentei legi, începând cu luna ianuarie a anului următor perioadei pentru
care se acordă premiul.

         Dispoziţiile sus arătate au fost abrogate de art. 39 pct. w din Legea nr. 284/2010 privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial 
Nr. 877 din 28 decembrie 2010, ce a intrat în vigoare la data de  1 ianuarie 2011 (art. 46).
       De asemenea prin art. 8 din Legea nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea 
în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial Nr. 878 
din 28 decembrie 2010 ( î n  vigoare de la data de 31.12.2010) s-a prevăzut în mod expres că 
sumele corespunzătoare premiului
anual pentru anul 2010 nu se mai acordă începând cu luna ianuarie 2011, acestea fiind 
avute în vedere la stabilirea majorărilor salariale ce se acordă în anul 2011 personalului din 
sectorul bugetar.
        Apreciem că dreptul  nostru  de a beneficia de acest premiu este câştigat, atât timp cât
dispoziţiile legale ce îl prevedeau erau în vigoare la data de 31.12.2010, doar plata sumelor
băneşti  fiind amânată  pentru luna ianuarie  a anului   următor  celui  pentru care se acordă
premiul, orice prevedere contrară încălcând principiul neretroactivităţii.
             În legătură cu acest principiu, este de observat că prin art. 1 din Codul civil este
consacrat, în concordanţă cu prevederea înscrisă la art. 15 alin. (2) din  Constituţie, principiul
neretroactivităţii legilor.

Potrivit  acestui  principiu o lege devine obligatorie numai  după promulgare şi  după
aducerea ei la cunoştinţă prin publicare în Monitorul Oficial al   României, ea rămânând în
vigoare până când intervine o altă lege care o abrogă pe  cea anterioară în mod explicit sau
implicit.
             Drept consecinţă, ori de câte ori o lege nouă modifică starea legală anterioară cu
privire la anumite raporturi,  toate efectele susceptibile a se produce din raportul anterior,
dacă s-au realizat înainte de intrarea în vigoare a legii celei noi, nu mai pot fi modificate ca
urmare a adoptării noii legi, care trebuie să Respecte suveranitatea legii anterioare.

De aceea, în determinarea câmpului  de aplicare a legilor în timp trebuie să se tină
seama nu numai de prioritatea pe care o are legea nouă faţă de cea veche, ci şi de siguranţa
raporturilor sociale, care impune să nu fie desfiinţate sau modificate, fără un motiv deosebit
de  ordine  socială,  drepturile  care,  în  momentul  intrării  în  vigoare  a  legii  noi,  erau  deja
concretizate în acte de voinţă sau în raporturi definitiv încheiate valabil după legea existentă
în momentul încheierii lor.
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Norma neretroactivităţii, înscrisă în art. 1 din Codul civil, se referă la toate raporturile
născute sub legea veche care nu şi-au epuizat toate efectele.

Este adevărat că aplicarea imediată a legii noi constituie principiul, iar supravieţuirea
legii vechi, excepţia şi fără a admite că legea nouă poate fi interpretată în sensul de a guverna
şi  asupra  trecutului,  principiul  aplicării  imediate  presupune  intrarea  în  vigoare  a  noilor
dispoziţii  pentru  toate  situaţiile  ale  căror  efecte  nu  erau  susceptibile  să  se  producă  sub
imperiul legii vechi.

Ori, în cazul nostru, dreptul de a încasa premiul anual aferent anului 2010, era deja
câştigat, chiar dacă plata era amânată până în luna ianuarie 2011, iar legile sus menţionate ce
au abrogat posibilitatea acordării lui întrând în vigoare ulterior perioadei prevăzută pentru
acordarea lui.

De  asemenea,  trebuie  observat  că  potrivit  dispoziţiilor  art.  20  din  Constituţia
României,  intitulat  „Tratatele  internaţionale  privind  drepturile  omului”,  dispoziţiile
constituţionale  privind drepturile  si  libertăţile  cetăţenilor  vor  fi  interpretate  si  aplicate  in
concordanta cu Declaraţia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate
la care România este parte.

Daca  exista  neconcordante  intre  pactele  si  tratatele  privitoare  la  drepturile
fundamentale  ale  omului,  la  care  România  este  parte,  si  legile  interne,  au  prioritate
reglementările internaţionale, cu excepţia cazului in care Constituţia sau legile interne conţin
dispoziţii mai favorabile."

Aşadar, daca instanţele de judecata constata ca legile interne încalcă pactele si tratatele
privitoare  la  drepturile  fundamentale  ale  omului  la  care  România  este  parte,  conţinând
dispoziţii  mai  puţin  favorabile  decât  acestea  din  urma,  sunt  obligate  să  ignore  aceste
prevederi si sa facă aplicarea celor din reglementarea internaţional mai favorabilă.

Procedând astfel, instanţele de judecată nu fac altceva decât să respecte dispoziţiile art.
20  din  Constituţia  României,  precum  şi  pactele  şi  tratatele  privitoare  la  drepturile
fundamentale ale omului la care România este parte.

În ceea ce priveşte prevederile internaţionale privitoare la drepturile fundamentale ale
omului care au fost încălcate în speţă, potrivit art. 17 din Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului: „1. Orice persoană are dreptul la proprietate, atât singură cât şi în asociaţie cu alţii. ;
2.  Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa”.

Lipsirea noastră de dreptul de a mai primi vreodată sumele de bani aferente unui
drept  deja  câştigat,  reprezintă,  indiscutabil,  o  ingerinţă  ce  a avut  ca  efect  privarea
noastră de acest bun, în sensul celei de-a doua faze a primului paragraf  al art. 1 din
protocolul  nr.  1.  Astfel  că  introducerea  premiului  anual  în  salariu  se  impune  prin
coroborarea tuturor textelor de lege sau a deciziilor antemenţionate, deoarece pentru
perioada de referinţă nu s-a acordat al 13-lea salariu-premiul anual-şi nici majorarea
salarială, iar prin decizia 21/2013 s-a statuat acordarea majorării în mod succesiv.

De asemenea, trebuie avută în vedere şi soluţia dată de COMISIA EUROPEANĂ ÎN
CAUZA  C-310/10  având  ca  obiect  o  cerere  de  pronunţare  a  unei  hotărâri  preliminare
formulată, în temeiul articolului 267 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, de
Curtea de Apel Bacău, Secţia Civilă - România - în cauza aflată pe rolul acestei instanţe,
privind interpretarea  articolului art. 15 din Directiva Consiliului nr. 2000/43/CE (JO L180
din  19.7.200 cu  privire  la  punerea  în  aplicare  a  principiului  egalităţii  de  tratament  între
persoane  indiferent  de originea rasială sau etnică  şi  a art.  17 din  Directiva Consiliului i
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2000/78/CE (JO L 303 din 2.12.2000) de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de
tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei muncă.

Concluziile Comisiei Europene au fost că :  "Dreptul primar al Uniunii  şi dispoziţiile
art. 15 din Directiva Consiliului nr. 2000/43/CE cu privire la punerea în aplicare a egalităţii
de tratament între persoane indiferent de originea rasială sau etnică şi ale art. 17 din Directiva
Consiliului nr. 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament
în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă trebuie interpretate în
sensul că  se opun unei decizii a Curţii Constituţionale prin care li se interzice instanţelor
naţionale să înlăture aplicarea unor dispoziţii interne pe care le considera contrare dreptului
Uniunii.

Judecătorul  naţional  are  obligaţia  să  înlăture  aplicarea  unei  reglementări  naţionale
contrare  dreptului  Uniunii.  In  acest  scop,  tribunalele  naţionale  nu  sunt  ţinute  să  aştepte
abrogarea  sau  modificarea  dispoziţiilor  interne  sau  o  schimbare  a  jurisprudenţei  Curţii
Constituţionale  care  contravin  dreptului  Uniunii.  Aceste  instanţe  sunt  obligate  să  aplice
dreptul Uniunii, aşa cum a fost interpretat de Curtea de Justiţie, înlăturând, dacă este necesar,
din oficiu aplicarea dispoziţiilor legislative naţionale, sau a deciziilor Curţii Constituţionale
care sunt contrare dreptului  Uniunii.

În drept: art. 25 din Legea nr. 330/2009, Legea nr. 284/2010, art. 1 din Codul civil, art.
15 alin. 2, 20, 41, 44, 124, 125 din Constituţia României, art. 1 din Primul protocol adiţional
la Convenţia  europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale,
Directiva Consiliului nr. 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de
tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă, Legea nr.
47/1992, Decizia nr. 2/2014 a IICJ.

Conform Codului Muncii Art. 272 - Sarcina probei în conflictele de muncă
revine angajatorului,  acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la
prima zi de înfăţişare.

           În baza dispoziţiilor art. 254 alin. 2 şi 5 C.proc.civ. solicităm încuviinţarea
probei cu expertiză contabilă extrajudiciară şi proba cu înscrisuri.

În baza dispoziţiilor art. 453 Cod procedură civilă, solicităm cheltuieli de
judecată ocazionate cu prezenta cauză.

Solicităm, judecarea cauzei si in lipsa noastră, potrivit art. 223 şi 411 alin. 2 
N. C. proc. civ.

Cu stimă,

PREŞEDINTE,
Purice Dumitru Marian
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