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ROMANIA 

CURTEA DE APEL BUCURESTI 
SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI 

ASIGURA.RI SOCIALE 

Dosar nr. 3706113/2015 (Numar in format vechi 22112016) 

DECIZIE Nr. 824/2017 
~edinla publica de la 14 Februarie 2017 

Completul compus din: 
PRE~EDINTE ALINA DIANA ~TEFAN 
Judecator OANA CRISTINA NIEMESCH 

Grefier ~TEF ANIA TELEMAN 

Pe rol solulionarea apelurilor formulate de paralii UNIVERSIT A TEA POLITEHNICA 
BUCURE~TI, MINISTERUL EDUCA TIEL NA TIONALE ~I CERCET ARII ~TIINTIFICE 
~i STATUL ROMAN - PRIN MINISTERUL FINANTELOR PUB LICE impotriva sentinlei 
civile nr. 12772/07.12.2015, pronunlata de Tribunalul Bucure~ti - Sectia a VIII-a Conflicte de 
Munca ~i Asigurari Sociale, in dosarul nr. 3706113/2015, in eontradictoriu cu reclamanta 
UNIUNEA SINDICATELOR CADRELOR DIDACTICE DIN UNIVERSITATEA 
POLITEHNICA BUCURE~TI, in numele ~i pentru membrul de sindicat COMANETCHI 
DOINA ~i paratul CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBA TEREA DISCRIMINARII, 
avand ea obiect: despagubire. 

La apelul nominal Tacut in ~edinla publica nu au raspuns partile. 
Procedura de citare legal indeplinita. 
S-a Tacut referatul cauzei de catre grefierul de ~edinla care invedereaza a parlile au fost 

citate in vederea discutarii cererii de repunere pe rol a eauzei formulata de apelantul STATUL 
ROMAN - PRIN MINISTERUL FINANTELOR PUB LICE, fala de imprejurarea ca Inalta 
Curte de Casalie ~i Justilie s-a pronunlat prin Decizia civila nr. 21121.11.2016 asupra 
recursului in interesullegii fonnulat de Avocatul Poporului, precum ~i ea apelan(ii au solicitat 
judecata in lipsa, dupa care: 

Curtea, fala de cererea privind repunerea cauzei pe rol, avand in vedere ea nu mai 
subzista motivele care au determinat suspend area cauzei in temeiul art. 413 alin. I pet. I Cod 
procedura civila, dispune repunerea eauzei pe rol. 

Curtea, avand in vedere ca in cauza s-a solicitat judeeata in lipsa potrivit prevederilor 
alt. 411 alin. 1 pet. 2 Cod proeedura eivila, constata eauza in stare de judecata in raport de 
prevederile art. 392 Cod proeedura eivila ~i in temeiul alt. 394 Cod procedura civila 0 reline 
in pronun(are. 

CURTEA, 

Deliberand asupra cererilor de apel de fatii, constatii urmiitoarele: 
Prin eererea inregistrata pe rolul Tribunalul Bucure~ti Sectia a VIII-a Conflicte de 

Munea ~i Asigurari Sociale sub nr.3706113/2015 reclamanta UNIUNEA SINDICATELOR 
CADRELOR DIDACT1CE DIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURE~TI a 
chemat in judeeatii pe paralii UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURE~TI, 
MINISTERUL EDUCA TIEl NA TIONALE (FOST MINISTERUL EDUCA TIEl, 
CERCETARII, TINERETULUI ~I SPORTULUI, STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL 
FINATELOR PUBLICE ~i CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA 
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DISCRIMINARII , solicitiind instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna 
obligarea paratilor la plata de despagubiri pentru prejudiciul creat prin discriminare, 
echivalente cu contrava loarea a 15% pentru titlul de doctor, calculate de la 01.01.20 I 0 pana la 
zi, actuali zate cu indicele de intlatie lunar ~i In continuare, cu cheltu ieli de judecata. 

Prin decizia civila nr. 12772107.12.2015, pronunlata de Tribunalul Bucure~·ti - Seclia 
a VII/-a Conflicte de Munca $i Asigurari Sociale, afost admisa in parte, cererea de chemare 
injudecata privind pe rec/amant UNIUNEA SINDICATELOR CADRELOR DlDACTICE DIN 
UNIVERSITATEA POLlTEHNICA BUCURESTl, pentl"!l rec/amant Comanetchi Doina. A 
fas t obligata parata la acordarea catre rec/amant cu titlll de despagubiri materiale a sumelor 
echivalente sporullii de 15 % din indemnizafia de incadrare brllta lunara, ca urmare a 
obfinerii titllllui ,~tiinfific de doctor, calc Illata de la data depunerii diplomei la parata, dar nu 
mai devreme de 08.05.2012 a titlului de doctor de catre rec/amanta, sume ce vor ji 
actualizate cu indicele de inflafie ~' i in continuare pentl"!l viitor prin includerea acesteia in 
salariu de baza, conform art. 1 alin.5 din Legea nr. 2851201 O. S-au respins pretenfiile aferente 
perioadei 01.01.20 I 0 - 08.05.20 I 2 ca jiind prescris dreptulla aCfiune. 

In considerentele acestei hotarari, s-a relinut ca exceplia prescriptiei dreptului material 
la actiune pentru pretenliile aferente perioadei 01.01.2010-08.05.2012, invocata din oficiu, In 
conditii le 248 al. I din Codul de procedura civi la, este Intemeiata, pentru lIl"matoarele motive: 

Instanla reline ca obiectu l cererii de fala II constituie un drept personal -patrimonial, 
respectiv un drept de creanla. 

Potrivit art. I al. I din Decretul nl". 16711958 privitor la prescriplia extinctiva, dreptul 
la acliune, avand un obiect patrimonial , se stinge prin prescriptie daca nu a fost exercitat In 
tennenul prevazut de lege. 

Art. 3 al. 1 al aceluia~i act normativ stab ile~te termenul general de prescriptie de 3 ani, 
daca nu exista alte prevederi legale derogatorii, termen de prescriptie care Incepe sa curga 
de la data cand se na~te dreptul la actiune sau dreptul de a cere executarea silita (art. 7 din 
Decretulnl". 16711958). 

Conform art. 268 al.I lit. c din Codul Muncii, cererile In materia contlictelor de munca 
pot fi formulate "in tennen de 3 ani de la data na~terii dreptului la aqiune, In situalia In care 
obiectu l contlictu lui de muncli consta In plata unor drepturi salariale neacordate sau a unoI' 
despagubiri catre salariat" . 

Potrivit art . 12 di n Decretulnl". 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva,,,in cazul 
cand un debitor este obligat la prestalii succesive, dreptul la acliune cu privire la fiecare din 
aceste prestalii se stinge printr-o prescriptie deosebita". 

Faptul ca este yorba de un drept supus prescripliei rezulta cu claritate din natura 
dreptului care impune plata periodica, respectiv lunara. 

Modalitatea ~i data platii salarii lor sunt stabilite expres prin art. I din Ordinul n1". 
86/2005 pentru reglementarea datei platii sa larii lor la institutiile publice, in forma de la data 
introducerii actiunii, respectiv Intr-o singura tran~a lunara, In perioada 5- 15 a lunii curente 
pentru luna precedenta. 

Momentul na~terii dreptului la aqiune este cella care dreptul a fost incalcat sau 
contest at ori , In lipsa unei Incalcari sau contestari , data de la care el trebuie exercitat. 

Se reline astfel ca pana la momentul fonnularii acliunii de rata s-a Implinit tennenul de 
prescriplie de 3 ani mai sus aratat pentru acordarea catre reclamanta POPESCU ADRIAN 
CONSTANTIN, cu titlu de despagubiri materiale, a sumelor echivalente sporului de 15% din 
indemnizalia de Incadrare bruta lunara,ca urmare a oblineri i titlului ~t iintific de doctor, 
deoarece aqiunea a fost Inregistrata pe rolul acestei instanle la data de 08.05.2015. 

De asemenea, Tribunalul retine ca in cauza nu a intervenit niciun caz de suspendare 
ori de Intrerupere a tennenului de prescriptie. 

Fata de cele mentionate de mai sus, Tribunalul a admis exceplia prescriptiei dreptului 
material la actiune ~i In consecinta a respins aqiunea ca fiind prescrisa pentru perioada 
01.01.20 I 0-08.05.2012. 

Pe fondul cauzei se reI in urmatoarele: 
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Reclamantul POPESCU ADRIAN CONSTANTIN are calitatea de cadru didactic la 
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI fiind beneficiara sporului de 15% 
din salariul de baza,pentru personalul didactic din invalamantul universitar cu titlul ~tiinlific 
de DOCTOR,a~a cum se prevede in art.50 alin.lO din Legea nr.128/1997. 

Potrivit prevederilor art. 1, 2 ~i 3 din OG nr.137/2000 in Romania, stat de drept, 
democratic ~i social, demnitatea omului, drepturile ~i libertalile cetalenilor, libera dezvoltare a 
personalitalii umane reprezinta valori supreme ~i sunt garantate de lege. 

(2) Principiul egalitatii intre cetaleni, al excluderii privilegiilor ~i discriminarii sunt 
garantate in special in exercitarea urmatoarelor drepturi: 

d) drepturile civile, in special: 
(i) dreptul la munca, la libera alegere a ocupatiei, la condilii de munca echitabile ~i 

satisIacatoare, la protecJia impotriva ~omajului, la un salariu egal pentru munca egala, la 0 

remuneralie echitabila ~i satisIacatoare; 
(4) Orice persoana fizica sau juridica are obligatia sa respecte principii Ie enunlate la 

alin. (2). 
Alt. 2. - (I) Potrivit prezentei ordonanle, prin discriminare se intelege orice deosebire, 

excludere, restricJie sau preferinla, pe baza de rasa, nalionalitate, etnie, limba, religie, 
categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexual a, varsta, handicap, boala cronica 
necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la 0 categorie defavorizata, precum ~i orice alt 
criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoa~terii, folosinlei sau 
exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului ~i a libeltatilor fundamentale sau a 
drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social ~i cultural sau in orice 
alte domenii ale vietii publice. 

(11) Comportamentul discriminatoriu prevazut la alin. (I )-(7) atrage raspunderea 
civila, contraventionala sau penal a, dupa caz, in condiliile legii. 

Art. 3. - Dispoziliile prezentei ordonanle se aplica tuturor persoanelor fizice sau 
juri dice, publice sau private, precum ~i institutiilor publice cu atributii in ceea ce prive~te: 

a) condiliile de incadrare in munca, criteriile ~i conditiile de recrutare, selectare ~i 
promovare, accesul la toate formele ~i nivelurile de orientare, formare ~i perfeclionare 
profesionala; 

Paratii, au invederat in intampinare ca sporul de 15 % din indemnizalia de incadrare 
bruta lunara, acordata reclamantei care poseda titlul de doctor era abrogat la data la care 
partile din prezenta cauza au solicitat acordarea acestuia. S-a subliniat ca in Legea 
nr.330/2009 , sporul de 15 % pentru titlul de doctor ~tiinlific in drept nu a mai fast prevazut, 
acesta acordiindu-se in continuare numai personalului care a beneficiat de respectivul spor ~i 
in anul 2009. 

Tribunalul retine ca situatia de fapt, astfel cum a fast recunoscuta de piiriita in 
intiimpinare, confirma suslinerile reclamantei in sensul existentei unei situalii discriminatoare 
intre detinatorii titlurilor de doctor obtinute anterior datei de 31.12.2009 ~i aceia care Ie-au 
obtinut dupa aceasta data, intruciit legiuitorul are dreptul de a modi fica, suspenda sau anula 
sporuri, indemnizatii, etc., in functie de categoriile de personal carora Ii se acorda, insa cu 
respectarea principiului egalitatii. Hotariirea nr.67 1120. 1 1.2013 a Consiliului National pentru 
Combaterea Discriminarii fiind pronuntata in acest sens, intr-o situatie de fapt simi lara. 

in esenta, situatia acordarii acestui spor, poate fi astfel definita: legea a menlinut acest 
spor, prin introducerea acestuia in salariul de baza, pentru un grup de cadre didactice ~i a 
inlaturat posibilitatea obtinerii acestuia, ca ~i parte a aceleia~i indemnizatii de baza, pentru un 
alt grup de cadre didactice, de~i ambele categorii de cadre didactice aparlin aceleia~i clase 
profesionale ~i desIa~oara aceia~i activitate. 

Se constata ca nu a fost respectat principiul egalitali ~i nediscriminarii, ca urmare a 
sistemului diferit de stabilire a indemnizatiei de baza pentru aceia~i categorie de salariati, 
principiu care in aceasta materie specifica, presupune plata egala pentru munca egala. Situatia 
discriminatoare consta in esenla, in acest caz, in acordarea sporului respectiv ca parte a 
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salariului de baza, doar pentru cadrele didactice care au obtinut acest titlu academic de doctor 
in drept inainte de 31.12.2009. 

Potrivit art.3 lit. c) din Legea nr. 284/20 I 0, sistemul de salarizare are la baza principiul 
echitatii ~i coerentei, "prin crearea de 0pOliunitati egale ~i remuneratie egala pentru munca de 
valoare egala, pe baza principiilor ~i normelor unitare privind stabilirea ~i acordarea salariiIiui 
~i a celorlalte drepturi de natura salariala ale personalului din sectorul bugetar". 

La art.2 din Legea nr. 285/20 lOse prevede ca, In anul 20 II, pentru personalul nou
incadrat pe functii, pentru persona lui numit lincadrat in aceea~i institutie/autoritate publica pe 
funqii de acela~i fel, precum ~i pentru personalul promovat in funqii sau in grad Itrepte, 
salarizarea se face la nivelul de salarizare in plata pentru funqiile similare din 
institutialautoritatea publica la care acesta este incadrat". 

Deci, potrivit acestor dispozitii legale, ordonatorul de credite este obligat sa respecte 
principiul egalitatii in drepturi ~i eel al nediscriminarii in cadrul relatiilor de munca, prin 
aplicarea aceluia~i sistem de salarizare pentru toti salariatii aflati in aceea~i situatie juridica 
(acela~i grad de pregatire profesionala) 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului, referitor de art.l4 privind interzicerea 
discriminarii, a apreciat ca diferenta de tratament devine discriminare, in sensul art.l4 din 
Conventie, atunci cand se indue distinqii intre situatii analoage sau comparabile fara ca 
acestea sa se bazeze pe 0 justificare rezonabila ~i obiectiva ( cauza Marks contra Belgiei). 

De altfel, instanta europeana, in cauza Driha conta Romaniei Hotararea din 
21.02.2008), a constatat existenta discriminarii intre reclamanta ~i alte persoane care 
apartineau aceleia~i categorii profesionale, iar in prezenta cauza se invoca discriminarea 
dintre reclamanti (intervenienti in interes propriu) ~i persoane care apartin aceleia~i categorii 
profesionale, care se afla in situatii comparabile, a~a cum s-a mentionat anterior. 

Astfel, instanta constata ca, spre deosebire de reclamanta, alti colegi ai acestora cu 
acela~i grad de pregatire profesionala, au 0 indemnizatie bruta lunara mai mare decat ace~tia, 
ca urmare a Imprejurarii ca au obtinut tit lui de doctor in drept anterior intrarii in vigoare a 
legii de salarizare. 

Or, instanta nu observa, in speta, nici un motiv care sa justifice 0 asemenea 
discriminare. 

Prin urmare, a fost incalcat art.l4 din Conventie . 
Referitor la articolul 14 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului invocat, 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului a apreciat ca diferenta de tratament devine 0 
discriminare in masura in care se indue distinctii intre situatii analoge ~i comparabile. Dreptul 
instituit de Conventia Europeana a Drepturilor Omului, de a nu fi discriminare, este incalcat 
nu doar atunci cand statele trateaza in mod diferit persoane at1ate in situatii comparabile, 
analoge, lara a oteri justificari obiective, rezonabile, ci ~i atunci cand statele omit sa trateze 
diterit, tot lara justificari obiective ~i rezonabile, persoane aflate in situatii diferite, 
necomparabile - cauza Thlimmenos IGreciei.Este adevarat ca, Curtea Constitutionala a 
declarat neconstitutionale anumite articole din OG. nr. 137/2000 privind prevenirea ~i 
sanqionarea tuturor tormelor de discriminare, insa in cauza sunt aplicabile dispozitiile 
dreptului comunitar al muncii, dispozitii care au caracter prioritar fata de dreptul intern ~i 

anume prevederile Directivei Consiliului nr. 200/43/CEI19 iulie 2000 privind aplicarea 
principiului egalitatii de tratamen! in!re persoane, lara deosebire de origine rasiala sau etnica 
~i prevederile Directivei Consiliului nr. 2000178/CE/2 decembrie 2000 de creare a unui cadru 
general in favoarea egalitatii de tratament In ceea ce prive~te incadrarea in munca ~i ocuparea 
fortei de munca. Totodata, art. 20 din Constitutia Romaniei prevede ca dispozitiile 
constitutionale privind drepturile ~i libertatile cetatenilor vor fi interpretate ~i aplicate in 
concordanta cu Declaratia Universal a a Drepturilor Omului, cu pactele ~i celelalte tratate la 
care Romania este parte. 

Art. 5 din Cod u I m u n c i i a stabilit ca in cadrul relatiilor de munca funqioneaza 
principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii ~i angajatorii, fiind interzisa atat 
discriminarea directa cat ~i indirecta, iar in art. ISS s-a stabilit ca salariul cuprinde salariul de 
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baza, indenmizaliile, sporurile ~i alte adaosuri, art. 154 alin. 3 prevazand ca la stabilirea ~i 
aeordarea salariului, este interzisa orice discriminare. 

Pactul International cu privire la drepturile civile ~i politice, in art. 26 a stabilit ca 
toate persoanele sunt egale in fata legii ~i sunt indreptalite fara nici 0 discriminare, la 
protecjie egala din partea iegii, lege ce trebuie sa interzica orice diseriminare ~i sa garanteze 
tuturor persoanelor protecjie egala, efectiva impotriva discriminarii in baza oricarui criteriu. 
Conventia Europeana a Drepturilor Omului in Protoeolul nL 12 privind apararea drepturilor 
omului ~i libertalilor fundamentale, in paragraful nL 1 a stabilit ca, exerciliul drepturilor ~i 
libertalilor reeunoscute de lege, trebuie sa fie asigurat Tara nici 0 diseriminare bazata in 
special pe sex, rasa, culoare, iimba, religie, opinii politiee, sau alt tip de opinii, origine 
nalionala sau sociala, apartenenla la 0 minoritate nationala .... , nimeni nu poate fi discriminat 
de nici 0 autoritate publica pe nici un criteriu, iar injurisprudenla C.J.C.E. in cauza Von 1. L. 
- E. 1411983 s-a statuat ca ordinea juridica comunitara permite tuturor persoanelor ce se 
considera nedreptalite de 0 discriminare, rezultata din acte normative, sa 0 invoce efectiv in 
litigiile de pe rolul tribunalelor nalionale. 

ART.23 alin.(2) din Declaralia Universala a Drepturilor Omului prevede in mod 
expres ea " toti oamenii, Tara nici 0 discriminare, au dreptul la un salariu egal pentru munca 
egala". Carta social a europeana revizuita (ratificata de Romania prin Legea nr. 
7411999)instituie necesitatea adoptarii( de catre state Ie care au acceptat ARTA referitor la 0 

salarizare echitabila) masurile necesare in vederea garantarii unei salarizarii echitabile, care sa 
lina cont inclusiv de dreptul la 0 salarizare egala pentru munca de valoare egala. In mod 
similar, Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale ~i culturale(adoptat in 
1966 ~i ratificat de Romania prin Decretul nr. 21211974) conIine dispozitii relative la 
nediscriminare, inclusiv dreptuila un salariu echitabil ~i la 0 remunerare egala pentru 0 munca 
de valoare egala. 

Cum aceste prevederi internalionale au priori tate in raport cu intreaga legislatie 
romana ( conform art.20 alin.1 in Constitutie), instml(a apreciaza ca, in conditiile in care 
munca desTa~urata de reclamanta este identidi, la fel ~i pregatirea profesionala, cu aceea a 
membrilor aceleia~i categorii profesionale, diferenta de remunerare nu este justificata, 
exclusiv pe considerentul datei la care s-a oblinut titlul ~tiinlific de doctor. 

In ceea ce prive~te deciziile Curtii Constitutionale 111'.818-820103.07.2008, 
Tribunalul retine ca nu impieteaza cu nimic solutionarea prezentului litigiu. Prin aceste 
decizii Curtea Constitutional a constata ca prevederile art. I , art.2 alin.(3) ~i art.27 alin.(I) 
din Ordonanta Ouvernului nr.137/2000 privind prevenirea ~i sanC\ionarea tuturor forme lor 
de discriminare, republicata, sunt neconstitutionale, in masura in care din aeestea se 
desprinde intelesul ca instantele judecatore~ti au competenta sa anuleze ori sa refuze 
aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerand ca sunt discriminatorii, ~i sa 
Ie inlocuiasca cu norme create pe cale judiciara sau cu prevederi cuprinse in alte acte 
normative. 

In speta nu sunt incidente doar prevederile 0.0. 137/2000, ei ~i cele ale Constitutiei 
Romaniei ~i Cod u lui m u n c i i. Astfel potrivitart.l6 din Constitutie, cetalenii sunt 
egali in fata legii ~i autoritatilor publice, Tara privilegii ~i Tara discriminari, iar potrivit 
art.21, orice persoana se poate adresa justiliei pentru apararea drepturilor, a libertatilor 
~i a intereselor sale legitime; nici 0 lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept. 

Art.5 din Codul Muncii interzice discriminarea, prevazand ca in cadrul relatiilor 
de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii ~i 
angajatorii, orice discriminare directa sau indirecta liind interzisa. Prevederi asemanatoare 
sunt cuprinse ~i in Protocolul 12 la Convenlia Europeana a Drepturilor Omului, mt.14 din 
Convenlia Europeana a Drepturilor Omului, art.25 alin.(I) din Declaratia Universala a 
Drepturilor Omului, art.26 din Pactul International cu privire la drepturile civile ~i politice. 

Injurisprudenla C.C.J.E., cauza Von D. Kamann c. M. NordS.-E. 14/83, s-a statuat 
ca ordinea juridica comunitara permite tuturor persoanelor care se considera nedreptatite 
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de 0 di scriminare rezuItata din acte nonnative sa 0 invoce efectiv In litigiile de pe rolul 
tribunalelor nalionale. 

Principiul egalita\ii In fat a legii prevazut de art.l6 alin.1 din Constitulie ~ i al 
nediscriminarii prevazut de art.5 alin.1 din Codul Muncii nu Inseamna uniforInitate, fiind 
admise solulii legislative diferite pentru situatii diferite, justificate obiectiv. Ctirtea 
Constitutionala a mai stabilit ca legiuitorul este In drept sa instituie anulllite sporuri la 
indel1lnizatiile ~i salariile de baza, pe carele po ate diferentia In funqie de categoriile de 
personal carora Ii se acorda. In acela~ i sens, C.J.C.E. a statuat principiul egalita\ii ca unul 
din principiile generale ale dreptului comunitar. In sfera dreptului comunitar,principiul 
egalitatii exclude ca situatiile cOlllparabile sa fie tratate diferit ~i situaliile diferite sa fie 
tratate similar, cu exceplia cazului In care tratamentul este justificat obiectiv. 

Avand In vedere aceste considerente, Tribunalul In baza art.16, art.21, art.l26 din 
Constitutia Romaniei , art.6 parg.l din Conventia-EDO, artJ pct.! din Protocolul nr.12 la 
Conventia-EDO, art.2 alin.(l) cor. Cu art.6 lit.h ~i c, art. 27 din 00 nr. 137/2000 a adl1lis, In 
parte,cererea de chemare In judecata ~ i a obligat para\ii la acordarea catre reclamant, cu titlu 
de despagubiri materiale a sumelor echivalente sporului de 15 % din indemnizatia de 
Incadrare bruta lunara, ca urmare a ob\inerii titlului ~tiin\ific de doctor, Incepand cu data de 
08.05.2012,actualizata cu indicele de inflatie ~i In continuare pentru viitor prin includerea 
acesteia In indemnizatia lunara de Incadrare, conform art. I alin.5 din Legea nr.285/20 I 0 

impotriva acestei hotiirliri au fo,.mulat apel UNIVERSITA TEA POLITEHNICA 
BUCURESTI, MINISTERUL EDUCATIEI NAT/oNALE S/ CERECETARII 
STIINTIFlCE ~i STATUL ROMAN - PRIN MIN/STERUL FlNANTELOR PUBLlCE, 
criticlilld selltillla pe motiv de lIelegalitate ~i lIetemeillicie 

I.Prin cererea de apel formulala, apelanlul-paral Minislerlll Educaliei Nalionale ~i 
Cercelarii Sliinlijice apreciaza ca In mod nelegal , instanta de fond nu a analizat modalitatea 
de plata a acestui spor cu raportare la calitatea de angajat a reclamantului ~ i a Ministerului 
Educa\iei Na\ionale ~i Cercetarii Stiintifice. 

Invoca faptul ca nu are calitate procesual pasiva In aceasta cauza, deoarece Intre 
Ministerul Educa\iei Nationale ~ i Cercetarii Stiin\ifice ~i cadrele didactice nu exista nici un fel 
de raporturi juridice de munca, cu atiit mai mult nu exista nici obliga\ii din partea acestuia cu 
privire la plata salariilor acestora. 

Calitatea de angajator, a~a cum este definita aceasta notiune la art. I 0 ~ i art. 14 din 
Legea nL 53/2003 - Codul Muncii , republicata, cu modificarile ~i completarile uIterioare, 0 

are numai universitatea, conform art. 293 ~i urm. din Legea educatiei nationale nr. 1120 II , cu 
l1lodificiirile ~ i cOl1lpletiirile ulterioare. 

Potrivit art. 121 din Legea educa\iei nationale nL 112011 , cu modificarile ~i 

completarile ulterioare ~ i In conformitate cu prevederile Legii nl'. 90/200 I privind organizarea 
~ i functionarea Ouvernului Romaniei ~i a ministerelor, cu modificarile ~i cOlllpletarile 
ulterioare, Ministerul Educa\iei Na\ionale In calitate de organ de specialitate al administratiei 
publice centrale are functii publice specifice care il1lplica exercitiul autoritatii de stat ~i functii 
de conducere, Indrul1lare ~i control. 

In niciun caz Ministerul nu are calitate de angajator fata de reclaman\i, confonn 
principiului specialitatii capacita\ii de folosin\a , nu poate Incheia contracte individuale de 
l1lunca cu personalul didactic de predare, nu are cOl1lpetenta de a recalcula salarii ~i implicit 
nici de a pliiti salarii. 

In al doilea rand Ministerul Educa\iei Na\ionale nu este ordonator de credite pentru 
finantarea Invatamantului universitar de stat. 

Potrivit art. 222 ~i tllm. din Legea educatiei nationale nr. 1120 II , cu moditicarile ~i 

compleUirile uIterioare, toate resursele de finantare ale universita\ilor de stat sun! venituri 
proprii , iar sumele alocate din buge!ul Ministerului Educatiei Na\ionale sunt alocate pe baza 
de contract institu\ional pentru finantarea de baza, pentru fondul de burse ~ i protec\ie sociala a 
studentilor, pentru fondul de dezvoItare institutionala, precum ~ i pentru finantarea de 
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obiective de investilii ~i contract complemental' pentru finanlarea reparatiilor capitale, a 
dotarilor ~i a altor cheltuieli de investilii, precum ~i subvenlii pentru cazare ~i masa. 

Toate aceste venituri sunt utilizate de institutii le de lnvalamant superior, In condiliile 
autonomiei universitare, In vederea realizarii obiectivelor care Ie revin In cadrul politicii 
statului din domeniul 1nvalamantului ~ i cercetarii ~ti intifice universitare, iar rectorii 
universitat ilor de stat sunt direct responsabili de alocarea resurselor instituliei, priOl'itar spre 
departamentele ~i structurile cele mai performante. 

Precizeaza apelantul ca, In domeniul bugetar, procedura privind formarea, 
administrarea, angajarea ~ i utilizarea fondurilor publice sunt supuse nonnelor de drept public, 
astfel lncat In acest domeniu nu se pot realiza negocieri. 

De asemenea, aqiunea este inadmisibila raportat la prevederile ali. 8 din Anexa 5 la 
Legea tU'. 63/20 II privind lncadrarea ~i salarizarea In anul 20 II a personalului didactic ~i 

didactic auxi liar din lnviilamant, cu modificarile ~i completaril e ulterioare. 
In conformitate cu aceste prevederi legale, beneficiarii compensatiei tranzitorii - spor 

pentru titlul ~tiintific de doctor, sunt doar persoanele care la data de 3 1 decembrie 2009 
beneficiau de acest spor. Or, din motivarea cererii de chemare In judecata rezulta faptul ca 
reclamantele au oblinut tit lui ~tiinlific de doctor In anu l 2012, prin urmare, so licitarea 
reclamantelor nu se lnscrie In condi\ii le legale. 

Avand In vedere cele menlionate, so licita apelantul-parat admiterea apelului ~i 

respingerea aqiunii ca nelntemeiata fala de Ministerul Educatiei Nationale ~i Cercetarii 
$ti inlifice. 

2.Prin cererea de apel/orl11ulalii, apelanlul-paral Minislerul Finan{elor Publice in 
calilale de reprezenlanl 01 Slaiului Roman solicita admiterea acestuia, schimbarea sentin\ei 
civi le atacate In sensu I respingerii cereri i de chemare In judecata a Statului Roman prin 
Ministerul Finanlelor Publice, In principal ca fiind inadmisibila ~i formulata lmpotriva unei 
persoane Tara calitate procesuala pasiva, iar In subsidiar ca nelntemeiata, pentru urmatoarele 
motive: 

Invedereaza apelantul ca instanla de fond a omis sa se pronunle asupra excepliei lipsei 
cal ital ii procesuale pasive, exceptiei prematuritatii ~i exceptiei inadmisibilitatii. 

Din perspectiva ali.425 Cod procedura civila, instanta are obligatia de a menliona In 
mod expres ~ i explicit In considerentele hotararii date, care sunt argumentele In masura sa ii 
suslina so lulia pronuntata, ea fiind de natura sa lnlature orice arbitrariu , sa convinga partile In 
litigiu de temeinicia ~ i legal itatea hotararii ~i sa faca posibi la exercitarea controlului 
j udecatoresc. 

Neanalizarea excep\iilor invocate In cauza lmpiedica exercitarea contro lului judicial', 
pun and instanta de apel In imposibilitate de a putea anali za justelea soluliei adoptate in 
lntregul sau, astfel incat, prin aceasta, paratul Statui Roman prin Ministerul Finanlelor Publice 
ar suferi 0 vatamare care nu se po ate ln latura decat prin anu larea hotararii . 

Solicita apelantul sa se constate faptul ca in cauza a fost incalcat principiul 
contradictorialitalii ~ i respectiv principiul oralitatii procesului civil. 

Principiul contradictoria litati i a fost definit In doctrina ca fiind posibilitatea conferita 
de lege partilor de a discuta ~i combate orice element de fapt sau de drept al procesului civil. 

Exigenla fundamen tala a contradictorialitatii impune ca nicio masura sa nu fie 
ordonata de catre instanta lnainte ca aceasta sa fie pusa In discutia contradictorie a partilor. 

Totodata din cuprinsul hotararii atacate rezulta ca a fost lncalcal ~i principiul oralita\ ii 
dezbaterilor, regula potrivit careia pricinile se dezbat verbal daca legea nu dispune altfel, 
instan\a fiind obligata sa dea cuvantul partilor, pentru ca fiecare dintre ele sii-~ i sustina pozitia 
procesuala. 

Polrivit art.248 alin.1 ~i 2 Cod pr.civ .instanta de fond era obli gata sa se pronun\e mai 
lntai asupra excep\iilor de procedurii precum ~i asupra ce lor de fond care fac inuti la, In tot sau 
In parte, cercetarea In fond a pricinii , cu exceplia celor pentru dezlegarea carora este necesara 
administrarea de dovezi , situatie In care VOl' fi unite cu fondul cauzei. 
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Mai arata apelantul ca, pe cale de exceptie, a invocat In fata instantei de fond ~i 
inadmisibilitatea cererii de chemare In judecata formulata de reclamant, pentru urmatoarele 
considerente: 

In ceea ce prive~te invocarea, de reclamant a existentei unei discriminari, trebuie avut 
In vedere faptul ca 0.0. n1'. 137/2000 este actul normativ care reglementeaza prevenirea ~i 
sanctionarea oricaror forme de discriminare. 

Insa, In egala masura trebuie retinut ca, prin Deciziile n1'. 818, 819, 820 si 821 
pronuntate de Curtea Constitutionala la data de 03.07.2008 si publicate In Monitoru1 Olicial 
111'. 537 din data de 16.07.2008, s-a stabilit ca, "Un asemenea 1nteles al dispozitiilor 
ordonantei (0.0. 111'. 137/2000-n.n), prin care se confera instantelor judecatore~ti competenta 
de a desliinta norme juridice instituite prin lege ~i de a crea In locul acestora alte norme sau de 
a Ie substitui eu norme euprinse In alte aete normative, este evident neconstitutional, Intrucat 
Inealca prineipiul separatiei puterilor, eonsacrat In art. 1 alin. (4) din Constitutie, precum ~i 
prevederile art. 61 alin. (I), In eonformitate eu care Parlamentul este unica autoritate 
legiuitoare a tarii. 

In virtutea textelor constitutionale mentionate, Parlamentul ~i, prin delegare 
legislativa, In conditiile art. 115 din Constitutie, Ouvernul au competenta de a institui, 
modilica ~i abroga norme juridice de aplicare generala. Instantele judecatore~ti nu au 0 

asemenea competenta, misiunea lor constitutional a liind aceea de a realiza justitia - mi. 126 
alin. (I) din Legea fundamentala -, adica de a solutiona, aplicand legea, litigiile dintre 
subiectele de drept cu privire la existenta, Intinderea ~i exercitarea drepturilor lor subiective." 

Prin urmare, Intrucat prevederile art.5 din OUO 111'.27/2006 ce reglementau salarizarea 
~i alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor ~i altor categorii de personal din sistemul 
justitiei judecatorii au fost abrogate, prin art.48 din Legea cadru n1'. 330 din 05 noiembrie 
2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri pub lice, iar acest spor nu a 
mai fost prevazut nici prin Legea n1'.284/20 1 0 privind salarizarea In anul 2011 a personalului 
platit din fonduri publice, prin capatul de cerere, privind constatarea existentei discriminarii 
Intre reclamant, In cali tate de detinator al titlului ~tiintific de doctor ~i alte persoane 
detinatoare ale aceluia~i titlu rec1amantul solicita, practic, instantei judecatore~ti, sa se 
substituie puterii legislative prin modificarea cadrului legislativ In sensul dorit de acesta. 

De altfel, acest fapt a fost deja stabilit si prin Decizia 111'. 594 din 5 iunie 2012 
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 alin. (6) ~i art. 48 alin. (I) 
pct. 7 din Legea-cadru 111'. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din 
fonduri publice, ale mi. 6 alin. (I) din Ordonanta de urgenta a Ouvernului 111'. 112010 privind 
unele masuri de relncadrare In li.ll1ctii a unor categorii de personal din sectorul bugetar ~i 
stabilirea salariilor acestora, pre cum ~i ale art. 1 alin. (5) din Legea 111'. 285/2010 privind 
salarizarea In anul 2011 a personalului platit din fond uri pub 1 ice, prin care Curtea 
Constitutional a a constatat ca "sporurile, premiile ~i alte stimulente acordate demnitarilor ~i 
altor salariati prin acte normative reprezinta drepturi salariale suplimentare, iar nu drepturi 
fundamentale, consacrate ~i garantate de Constitutie. 

In decizia Curtii Constitutionale se retine faptul ca, "diferentierea indemnizatiilor ~i a 
salariilor de baza pentru demnitari ~i alti salariati din sectorul bugetar este optiunea libera a 
legiuitorului, tinand seama de importanta ~i complexitatea diferitelor functii. Legiuitorul este 
In drept, totodata, sa instituie anumite sporuri la indemnizatiile ai salariile de baza, premii 
period ice si alte stimulente, pe care Ie poate diferentia In functie de categoriile de personal 
carora Ii se acorda, Ie poate moditica In diferite perioade de timp, Ie poate suspenda sau chiar 
anula". 

Or, In cauza de lata, Curtea constata ca sporul In discutie a fost eliminat Incepand cu 
data de 01 ianuarie 2010. Faptul ca slllue1e de bani aferente sporului au fost mentinute In 
continuare sub forma unei sume compensatorii cu caracter tranzitoriu pentru persoanele care 
11 aveau In plata la data de 31 decembrie 2009 nu vizeaza existenta sau inexistenta sporului, ci 
reprezinta 0 masura tranzitorie p:'ma la intrarea In vigoare, In totalitate, a prevederilor Legii
cadru n1'. 284/20 I 0 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, 
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publicata In Monitorul Oficial al Romaniei , Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 20 I 0, lege In 
care nu se regase~te acest spor. 

Prin urmare, este de competenta legiuitorului eliminarea sau, din contra, acordarea 
drepturilor salariale suplimentare, lara relevan\a constitu\ionala, astfel Inc at abrogarea art. 48 
alin. (I) pct. 7 din Legea-cadru 1ll".330/2009 nu este discriminatorie si nu afecteaza dreptul 
constitu\ionalla salariu. 

In sensul celor aratate mai sus, solicita apelantul M.F.P. sa se aiba In vedere Decizia 
nr.838 pronun\ata In ~edinta din data de 27 mai 2009, prin care Curtea Constitu\ionala s-a 
pronun\at asupra cererii de solu\ionare a conflictului juridic de natura constitu\ionala dintre 
autoritatea judecatoreasca, reprezentata de Inalta Curte de Casa\ie ~i Justi\ie, pe de 0 parte ~i 
Parlamentul Romaniei ~i Guvernul Romaniei, pe de alta parte, cerere formulata de 
Pre~edintele Romaniei In temeiul art. 146 lit. e) din Constitu\ie. 

Astfel , cu unanimitate de voturi , "Curtea Constitutional a a constatat existen\a unui 
conflict juridic de natura constitu\ionala lntre autoritatea judecatoreasca, pe de 0 pmie, ~i 
Parlamentul Romaniei ~i Guvernul Romaniei , pe de alta parte. 

In exercitarea atributiilor prevazute de art. 126 alin. (3) din Constitu\ie, lnalta Curte de 
Casatie ~i Justi\ie are competenta de a asigura interpretarea ~i aplicarea unitara a legii de catre 
toate instan\ele judeciitore~ti, cu respectarea principiului fundamental al separaliei si 
echilibrului puterilor, consacrat de art. I alin. (4) din Constitulia Romaniei , lnalta Curte de 
Casalie si Justilie nu poate sa instituie, sa modifice sau sa abroge norme juridice cu putere de 
lege ori sa efectueze controlul de constitu\ionalitate al acestora". 

Prin urmare, In lumina Deciziei nr.838 din data de 27 mai 2009 precum si a Deciziei 
nr.594 din 5 iunie 2012, pronun\ate de Curtea Constitulionala, este evident faptul ca, a se da 
curs de catre instan\a solicitarii reclamantului echivaleaza cu lncalcarea unuia din principiile 
de functionare ale statu lui de drept, respectiv a principiului separatiei si echilibrului puterilor 
in stat, astfel lncat solicitam admiterea excep\iei inadmisibilita\ii cererii de chemare In 
judecata ~i respingerea acesteia, ca atare. 

Mai arata apelantul ca, pe cale de exceptie, a invocat si invoca ~i lipsa calitalii 
procesuale pasive a Statului Roman prin Ministerul Finanlelor Publice, pentru urmatoarele 
considerente: 

lntrucat, prin cererea de chemare In judecata a reclamantului se solicita acordarea cu 
titlu de despagubiri pentru prejudiciul creat prin discriminare a sumelor echivalente 
contravalorii sporului de 15%, ca urmare a delinerii titlului ~tiin\ific de doctor, actualizate cu 
indicele de inflalie ~i continuare, apreciem ca practic, se tinde la recunoa~terea unui drept de 
natura salariala cu caracter permanent, In raport de care doar angajatorul reclamantului 
justifica calitate procesuala pasiva In cauza, respectiv Universitatea Politehnica Bucure~ti, 
singurul care po ate fi obligat In raportul juridic dedus judeca\ii. 

Pe de alta parte, StatuI Roman prin Ministerul Finan\elor Publice nu are calitate 
procesuala pasiva, nici In raport de artJ alin.( I) lit.c din HG nrJ44 din 30 aprilie 2014 
privind organizarea ~i func\ionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale ~i 

Persoanelor Varstnice, precum ~i pentru modificarea unor acte normative, In conformitate cu 
care, In vederea realizarii rolului sau, Ministerul Muneii, Familiei ~i Protectiei Soeiale 
lndepline~te func\ia de reprezentare, respectiv "reprezinta Guvernulln rela\iile eu institu\iile ~i 
organismele, organiza\iile ~i asociatiile interne, europene ~i internationale din domeniile sale 
de aetivitate, promoveaza interesul na\ional:" 

Potrivit art. I din HG nr. 344 din 30 aprilie 2014: "(I) Ministerul Muncii, Familiei , 
Protectiei Soeiale ~i Persoanelor Varstnice se organizeaza ~i functioneaza ca organ de 
specialitate al administra\iei publiee centrale, cu personalitate juridica, In subordinea 
Guvernului. 

(2) Ministerul Muncii. Familiei. Protectiei Sociale ~i Persoanelor Varstnice realizeaza 
politicile na\ionale, corelate cu cele la nivel european ~i international , In domeniile muncii , 
familiei , proteqiei socia Ie ~i persoanelor varstnice, lndeplinind rolul de autoritate de stat, 
strategie ~i planifieare, reglementare, sinteza, coordonare, monitorizare, inspec\ie ~i control. 
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(3)Ministerul Muncii. Familiei. Protectiei Sociale ~i Persoanelor Varstnice asigura 
coordonarea aplicarii strategiei ~i politicilor Guvernului in domeniile muncii, familiei, 
protectiei sociale si persoanelor varstnice." 

Preciza apelantul ca, art.223 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil stabile~te 

faptul ca, "in raporturile civile in care se prezinta nemijlocit, in nume propriu, ca titular de 
drepturi ~i obligalii, statuI patticipa prin Ministerul Finanlelor Publice, afara de cazul in care 
legea stabile~te un alt organ in acest sens." 

Totodata, potrivit art.!, alin.l din H.G. nr.34/2009 privind organizarea ~i functionarea 
Ministerului Finanlelor Publice "Ministerul Finanlelor Publice se organizeaza ~i funclioneaza 
ca organ de specialitate al administraliei publice centrale, cu personalitate juridica, in 
subordinea Guvernului, care aplica strategia si Programul de guvernare in domeniul finanlelor 
publice". 

Or, pretenliile reclamantului constau in drepturi, care nu pot ti platite decat de catre 
angajator, iar chemarea in judecata a Statului Roman prin Ministerului Finanlelor Publice, in 
calitate de reprezentant al Statu lui Roman e nejustificata, avand in vedere ca reclamantul nu a 
avut ~i nu are rapOlturi de muncillserviciu incheiate cu Ministerul Finanlelor Publice, pentru a 
ne fi putut raporta la drepturi ~i obligalii izvorate din acestea, sau din alte rapOlturi 
obligalionale. 

Prin urmare, reclamantul netiind vreun moment salariat al Ministerului Finanlelor 
Publice, in cauza nu se realizeaza identitatea impusa de legea procesuala civila, intre pattea 
care poate fi obligata in raportullitigios ~i cea care deline calitatea de parat. 

Aceea~i idee rezuIta ~i din Decizia nr. 10/20 II (publicata in Monitorul Oficial nr. 
786/4.1 1.20 II. 

Mai mult decat atat, trebuie avuta in vedere procedura bugetara reglementata de Legea 
nr.500/2002 privind finanlele pub lice, respectiv faptul ca, decizia finala privind conlinutul 
bugetului, nu aparJine Ministerului Finanlelor Publice. 

Ministerul Finantelor Publice nu este ~i nu a fost ordonator de credite pentru 
reclamant. Ministerul Finantelor Publice raspunde de elaborarea proiectului bugetului de stat, 
pe baza proiectelor bugetelor ordonatorilor principali de credite, respectand procedura 
reglementata de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice. 

Pe de alta parte, neacordarea de catre ordonatorii principali de credite, care, potrivit 
legii, elaboreaza propriile lor bugete, a acestor drepturi bane~ti, nu poate atrage raspunderea 
Statului Roman prin Ministerul Finanlelor Publice. 

In masura in care instanla de apel va trece peste exceptiile mai sus invocate, pe fondul 
apelului, solicita apelantul sa se aiba in vedere urmatoarele: 

Pe de 0 parte, trebuie retinut ca, printr-o opinie juridica de specialitate, Consiliul 
National pentru Combaterea Discriminarii a mentionat ca, "pentru a ne situa in domeniul de 
aplicare al art. 2, alin. I deosebirea, excluderea, restrictia sau preferinta trebuie sa aiba la baza 
unul din criteriile prevazute de ciltre art. 2 alin. I (din O.G. nr. 137/2000 - n.n.), ~i trebuie sa 
se refere la persoane aflate in situalii comparabile dar care sunt tratate in mod diferit datorita 
apartenentei lor la una din categoriile prevazute in textul de lege menlionat anterior pentru a 
ne gasi in situatia unei fapte de discriminare trebuie sa avem doua situalii comparabile la care 
tratamentul aplicat sa ti tast diferit, avand la baza apartenenla la una din categoriile (criteriile) 
prevazute de lege. 

Subsecvent, tratamentul diferenliat trebuie sa urmareasca sau sa aiba ca etect 
restrangerea ori inlaturarea recunoa~terii, folosinlei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a 
drepturilor omului ~i a libertalilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege, in 
domeniul public, economic, social ~i cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice" iar, 
"conditia criteriului ca mobil determinant trebuie interpretata in sensul existentei ca element 
care este concretizat, materializat si care constituie cauza actului sau faptului discriminatoriu, 
si care, in situalia inexistentei, nu ar determina savar~irea discriminarii. Asdel, natura 
discriminarii, sub aspectul ei constitutiv, decurge tocmai din faptul ca diterenta de tratament 
este determinata de existenta unui criteriu, ceea ce presupune 0 legi\tura de cauzalitate intre 
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tratamentul diferit imputat ~i criteriul invocat in situalia persoanei care se considera 
discriminata. " 

Or, In cauza de fala , reclamantulnu a indicat in concret criteriul de discriminare, care 
ar fi stat la baza diferenlierii sesizate. 

Pe de aM parte, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat ca politica salariala a 
personalului bugetar este atributul exclusiv al Statului , cuantumul drepturilor de natura 
salariala fiind indisolubil legat de nivelul resurselor bugetului din care acestea se achita, iar 
statui prin legislativul sau, dispune de 0 larga latitudine prin prisma Convenliei de a stabili 
politica economica ~i sociala a tarii (Hotariirea din 21.02.1986 pronunlata In cauza James ~i 
allii Impotriva Marii Britanii). 

De asemenea, cu privire la "speranla legitima" s-a relinut de catre Curtea Europeana ca 
reprezentand un bun, In sensul primei reguli a ali. I din Protocolul nr.1 la Convenlie, In 
special atunci ciind In favoarea particularilor a fost recunoscut printr-o hotarare judecatoreasca 
dreptul la 0 creanla suficient de bine determinata Impotriva statului pentru exigibila 
(Hotararea din 15 iunie 20 I 0, pronunlata In cauza M contra Romaniei), sau atunci cand cauza 
frecventelor modificari legislative, In special prin intervenlia Guvernului prin ordonanle 
succesive, s-a cautat sa se contracareze masurile legislative, dispuse de Pari ament, cu privire 
la anumite politici ale statului (Hotariirea nl'.7 din 21 iulie 2005 pronunlata In cauza S ~i allii 
Impotriva Romaniei , Hotararea din 01.12.2005 pronunlata In cauza P Impotriva Romaniei, 
Hotararea din 20.07.2006 pro nun lata In cauza Radu Impotriva ROl11iiniei). 

Prin url11are, 0 creanla cum este cea privind un drept salarial , poate reprezenta un bun, 
numai In masura In care are 0 baza suficienta In dreptul intern. Or, In condiliile In care In 
dreptul intern au fost abrogate dispoziliile legale care reglementau acordarea sporului de 15% 
din indemnizalia de Incadrare bruta lunara, ca urmare a delinerii titlului ~tiinlific de doctor, 
sumele solicitate de reclamant, reprezinta un bun In sensul art. I din Protocolul adilional nI'.l 
la Convenlie, 0 astfel de creanla neaviind 0 baza suficienta In dreptul intern. 

3. Prin cerel'ea de ape/ formulala, apelanla-pol'ola Univel'silalea Polilehnica din 
Bucure~·ti, cl'ilica senlin/a de (ond penll'u urmaloarele mOlive: 

invedereaza apelanta' ca, Incepand cu data de 01.01.20 10, to ate prevederile legale 
privitoare la acordarea sporului pentru titlul ~tiinlific de doctor au fost abrogate prin Legea 
salarizarii unitare nL 330/2009. in conformitate cu art.6 al O.U.G. nr.1/2010 privind unele 
masuri de relncadrare In funclii a unoI' categorii de personal din sectorul bugetar ~i stabilirea 
salariilor acestora, In cazul In care drepturile salariale determinate In conformitate cu Legea 
cadru 330/2009 sunt mai l11ici deciit cele stabilite prin legi sau hotarari ale guvernului fata de 
luna decembrie 2009 se acorda 0 suma cOl11pensatorie cu caracter tranzitoriu care sa acopere 
diferen(a, In masura In care persoana I~i desIa~oara activitatea In acelea~i condilii. in anul 
2011 , personalului care la data de 31 decembrie 2009 beneficia de sporul pentru titlul ~tiinlific 
de doctor i s-a menlinut suma aferenta acestui spor In compensalie tranzitorie conform 
prevederilor Legii 285/2010 ~i a Legii nr.63/2011. 

in concluzie, prin abrogarea prevederilor legislative privitoare la acordarea sporului 
pentru titlul ~tiinlific de doctor, persoanele care au oblinut acest titlu dupa intrarea In vigoare 
a Legii 284/2010 nu l11ai au baza legislativa In virtutea careia sa primeasca sporul de 15% ce 
face obiectul acestei cauze. 

Totodata, privitor la capatul de cerere al reclamanlilor ce invoca discriminarea, 
precizeaza apelanta urmatoarele: 

Legea nl'. 324/2006 define~te discril11inarea ca fiind: "orice deosebire, excludere, 
restrictie sau preferinla, pe baza de rasa, nalionalitate, etnie, lil11ba, religie, categorie sociala, 
convingeri , sex, orientare sexuala, viirsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare 
HIV, apartenenla la 0 categorie defavorizata, precum ~i orice - alt criteriu care are ca scop sau 
efect restrilngerea, Maturarea recunoa~terii , folosinlei sau exercitarii, In condilii de egalitate, a 
drepturilor omului ~i a libertalilor fundament ale sau a drepturilor recunoscute de lege, In 
dOl11eniul politic, economic, social ~i cultural sau In orice alte domenii ale vielii publice." 
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1n cauza, prin cererea de chemare in judecata dedusa judecalii instanlei fondului, 
reclamanlii solicita, potrivit propriilor suslineri, ca instanla de judecata sa constatate 
caracterul discriminatoriu al dispoziliilor art.8 din Anexa 5 Legea m. 63/20 II ~i acordarea 
catre acesta a drepturilor reprezentand sporul de doctorat de 15% anterior menlionat cu titlu 
de despagubiri pentru discriminare, suslinand ca aceste dispozilii nu au 0 justificare obiectiva 
~i rezonabila ~i sunt discriminatorii prin prisma prevederilor Constituliei Romaniei ~i a 
Codului Muncii, potrivit carora "toli oamenii, rara nici 0 discriminare, au dreptul la salariu 
egal pentru munca egala". 

Pe cale de consecinla, in mod nelegal, reclamanlii, solicita instanlei fondului sa 
constate neconstitulionalitatea prevederilor unui act normativ ~i sa acorde dreptul prevazut de 
norma juridica, unor persoane ce nu se inscriu in ipoteza normei juridice (respectiv aceea de a 
fi beneficiar al titlului ~tiinlific de doctor), deci implicit se solicita "inlocuirea (unor norme 
juri dice ) cu norme create pe cale judiciara sau cu prevederi cuprinse in acte normative 
neavute in vedere de legiuitor la adoptarea actelor normative considerate discriminatorii". 

Privitor la aceasta, prin deciziile Curtii Constitulionale nr.818-82112008, obligatorii 
pentru instanle potrivit mt.147 alA din Constitulie, s-a constat ca "prevederile art. I, art.2 
alin.3 ~i art.27 alin.1 din Ordonanla Guvernului m.137/2000 privind prevenirea ~i 
sanqionarea tuturor fonnelor de discriminare, republicata, sunt neconstitulionale, in masura 
in care din acestca se desprinde inlelesul ca instanlele judecatore~ti au competenla sa anuleze 
ori sa refuze aplicarea unoI' acte normative cu putere de lege, considerand ca sunt 
discriminatorii, ~i sa Ie inlocuiasca cu norme create pe cale judiciara sau cu prevederi cuprinse 
In alte acte normative". 

In ceea ce prive~te suslinerea instanlei de fond ca legiuitorul are dreptul de a modifica, 
suspend a, sau anula sporuri, indemnizalii, ti.ll1clie de categoriile de personal cu respectarea 
principiului egalitalii, invocand ca exemplu Hotararea 671120.11.2013 a Consiliului Nalional 
pentru combaterea discriminarii, subliniaza apelanta ca aceasta hotarare nu este pronunlata 
intr-o cauza similara ~i nu are legatura cu obiectul cauzei. 

Reclamanlii au dreptul in acest proces sa suslina nerespectarea legislaliei muncii de 
catre Universitatea Politehnica Bucure~ti prin neaplicarea corecta a legislaliei salarizarii (ceea 
ce nu este cazul) fapt ce ar fi putut duce la discriminarea lor in rapOlt cu ceilalli angajali ~i 
nicidecum dad! articolele de lege sunt sau nu constitulionaie sau discriminatoare. 

Diferenla de tratament dintre salariali nu este cauzata de catre angajator ci eventual de 
catre prevederile legale In materie poate chiar de neconcordanla dintre legislalia de pana in 
anul2010 cu cea de dupa 01.01.2010 neconcordanta care nu poate fi rezolvata in acest proces 
~i pentru care instanla nu are calitate. 

Cauza Driha contra Romaniei, invocata in dispozitivul Hotararilor atacate de catre 
instanla de fond nu are legatura cu spela acestui dosar, fiind yorba fie aplicarea in mod 
discriminatoriu a impozitului pe venit unui fost salariat al Ministerului de Interne In raport cu 
ceilalli salariali, in condiliile in care scutirea de impozit era prevazuta de aceea~i lege sub 
incidenla careia intrau toli salarialii. 

1n cazul acestui dosar, sporul de 15% ce se considera a nu fi fost acordat reclamanlilor, 
nu a mai fost introdus in legislalia de dupa 01.01.20 I 0 a~a cum reiese din cele relatate mai sus 
cat ~i din toata legislalia invocata. 

In ceca ce prive~te soiulia instanlei de fond prin care Universitatea Politehnica 
Bucure~ti este obligata sa acordc reclamanlilor despagubiri materiale actualizate cu indicele 
de int1alie incepand cu data depunerii diplomei de catre ace~tia, invedereaza apelata ca nu 
exista prevedere legislativa in acest sens ~i in acest caz sumele ce ar trebui acordate nu sunt 
prevazute in buget deci Universitatea ca institulie publica nu poate elibera aceste sume rara un 
Ordin al Ministerului de finanle ~i/sau al Ministerului Educaliei ~i cercetarii ~tiinlifice. 

Se solicita sa se constate netemeinicia ~i nelegalitatea cererii de chemare in judecata a 
reclamanlilor ~i admiterea apelului a~a cum a fost formulat, anuland toto data disjungerea 
dosarelor dispuse de instm1\a de fond ca lipsita de fundament, anuland Hotararea nr. 
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12742/07.12.2015 data de instanta de fond in dosarul nr. 1682113/20 15 ~i a tuturor hotanlrilor 
din dosarele disjunse. 

Analiziind apelllrile dec/arate, potrivit dispozitiilor art.477 C.pr.civ .. in raport de 
actele si Illcriirile dosarllllli, Cllrtea retine IIrmiitoarefe: 

I.Sunf infemeiafe crilicile aduse senfinlei afacafe de ccllre apelanlul- paraf Minisleml 
Educa{iei Na{ionale ~'i Cercefclrii $fiinlifice re{eritoare la /ipsa califcl{ii procesual pasive a 
acesfuia, in condi{iile in care, apelanful paraf Minisferul Educa{iei Nalionale ~'i Cercelclrii 
$fiinlijice nu are califalea de angajalor in prezenfa cauzcl. 

Potrivit mi.121 din Legea nr.1I20 II, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului ~i 

Sportului este autoritate publica ~i este abilitat sa urmareasca, sa controleze aplicarea ~i 
respectarea reglementarilor legale in domeniul invatamiintului superior ~i sa aplice, daca este 
cazul, sanctiuni, totodata Ministerul Educatiei, Cerceti'irii, Tineretului ~i Sportului controleaza 
modulin care universitatile i~i exercita autonomia universitara, i~i asuma misiunea generala ~i 
pe cea proprie ~i i~i exercita raspunderea publica. 

De asemenea, potrivit art. 223 din Legea nr.1/20 II: " (I) Institutiile de invatamiint 
superior de stat functioneaza ca institutii finantate din fondurile alocate de la bugetul de stat, 
venituri extrabugetare ~i din alte surse, potrivit legii. (2) Veniturile acestor institutii se 
compun din sume alocate de la bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului ~i 

Sportului, pe baza de contract, pentru finantarea de baza, finantarea complementara ~i 

finantarea suplimentara, realizarea de obiective de investitii, tonduri alocate pe baza 
competitionala pentru dezvoltare institutionala, tonduri alocate pe baza competitionala pentru 
inciuziune, burse ~i protectia social a a studentilor, precum ~i din venituri proprii, dobiinzi, 
donatii, sponsorizari ~i taxe percepute in conditiile legii de la persoane fizice ~i juridice, 
romane sau straine, ~i din alte surse. 

Aceste venituri sunt utilizate de institutiile de invatamant superior, in conditiile 
autonomiei universitare, in vederea realizarii obiectivelor care Ie revin in cadrul politicii 
statului din domeniul invatamantului ~i cercetarii ~tiintifice universitare," prin urmare, din 
analiza atributiilor apelantului parat in procesul de finantare al angajatorului reiese ca acesta 
nu poate fi obligat in mod direct la plata despagubirilor, alaturi de angajator. 

2. Curfea reline fofodatcl ~'i lemeinicia criticilor aduse de cclfre apelanful-paral 
Minisferul Finanlelor Publice senfinlei afacafe lipsa calitcllii procesual pasive a acesluia. 

Intr-adevar instanta de tond a omis sa se pronunte asupra exceptiei lipsei calitatii 
procesual pasive a acestui parat insa respect iva omisiune nu determina nulitatea absoluta a 
hotararii, cum se sustine prin cererea de apel,deoarece art. 175 alin.l din Codul de procedura 
civila prevede ca actul de procedura este lovit de nulitate daca prin nerespectarea cerintei 
legale s-a adus partii 0 vatamare care nu poate fi inlaturata decat prin desfiintarea acestuia,1n 
speta insa, apelantul parat, prin exercitarea caii de atac a apelului, a avut posibilitatea sa 
reitereze exceptia lipsei calitatii sale procesual pasive ~i sa i~i ex puna argumentele in 
sustinerea acesteia, nefiind produsa astfel 0 viitamare de natura a atrage nulitatea absoluta a 
hotararii. 

Procedand la analiza exceptiei lipsei calitatii procesual pasive a apelantului parat 
Ministerul Finantelor Publice, Curtea 0 apreciaza ca fiind intemeiata, in raport de obiectul 
cererii de chemare in judecata, constand in obligarea paratului la plata de despagubiri pentru 
prejudiciul creat prin discriminare, echivalente cu contravaloarea a 15% pentru titlul de 
doctor. 

Intimata reclamanta sustine calitatea procesual pasiva a paratului Ministerul Finantelor 
PubIice, in cali tate de reprezentant al Statului Roman, prin aceea ca in ipoteza admiterii 
aqiunii, hotararea va reprezenta titlu executoriu ~i va putea fi pusa in executare direct asupra 
Ministerului Finantelor Publice, singurul care are posibilitatea suplimentarii bugetului cu 
sumele pe care reclamantii din sectorul bugetar ar trebui sa Ie incaseze,insa,din perspectiva 
conditiei de a exista identitate intre subiectul pasiv al raportului juridic dedus judecatii ~i 

paratul chemat in judecata se observa ca Ministerul Finantelor Publice nu po ate fi obligat 
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direct la plata despagubirilor ce fonneaza obiectul actiunii , deoarece nu are calitatea de 
angajator In cauzii. 

imprejurarea ca apelantul parat are atributii legale In procesul de elaborare a bugetului 
de stat nu Ii confera acestui a calitate procesual pasiva In prezenta cauza,acest aspect reie~ ind 
~ i din Decizia nr.1 0/20 II a inaltei Cuqi de Casatie ~ i Justitie pentru solutionarea recursulul In 
interesul legii fonnulat de procurorul general al Parchetului de pe langa inalta Curte de 
Casatie ~ i Justitie, prin care s-a stabilit ca: "in aplicarea dispozitiilor art. 60 din Codul de 
procedura civila raportat la art. 19 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu 
modificarile ~ i completaril e ulterioare, ~i art. I - 4 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 
privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii , 
cu modificarile ~ i completarile ulteri oare, cererea de chemare In garantie a Ministerului 
Finantelor Publice formulata de catre institutiile publice angajatoare sau ordonatorii de credite 
cu privire la drepturile salari ale ale personalului din sectorul bugetar ori la ajutorul financiar 
prevazut In favoarea cadrelor didactice titulare ~ i/sau suplinitoare calificate din Invatamantul 
preuni versitar de Legea nr. 315/2006 privind stimularea achizitionarii de carti sau de 
programe educationale pe suport electronic , necesare Imbunatatirii calitatii acti vitatii 
didactice, In Invatamiintul preuniversitar, nu Indepline~te cerintele prevazute de textul de 
lege. " 

Retinerea acestei criti ci , nu mai este necesara analiza celorlalte critici aduse de catre 
apelantul - parat sentintei atacate. 

3. Apelul formulal de apelanla pdrdla Universilalea Polilehnica din BuclIrq li, esle 
ne{ondal, penlru considerenlele ce lIrmeaza a ji expllse: 

Potri vit art.30 alin.6 din Legea-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitara a 
personalului platit din fonduri publice: "Pentru persoanele ale caror sporuri cu caracter 
permanent acordate In luna decembrie 2009 nu se mai regasesc In anexele la prezenta lege ~ i 

nu au fost incluse In salariile de baza, In soldele funq iilor de baza sau, dupa caz, In 
indemnizatiile lunare de Incadrare, sumele corespunzatoare aces tor sporuri vor fi avute In 
vedere In legile anuale de salari zare, pana la acoperirea integrala a acestora". 

Art.6 alin .1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.1 /20 I 0 privind unele masuri de 
relncadrare In funq ii a unor categorii de personal din sectorul bugetar ~ i stabilirea salariilor 
acestora, precum ~ i alte mas uri In domeniul bugetar prevede ca "In cazu l In care drepturile 
salariale determinate In conformitate cu Legea-cadru 1U'.330/2009 ~ i cu prezenta ordonanta de 
urgenta sunt mai mici decat cele stabilite prin legi sau hotarari ale Guvernului pentru functia 
respectiva pentru luna decembrie 2009 se acorda 0 suma compensatorie cu caracter tranzitoriu 
care sa acopere diferenta, In masura In care persoana l~ i desta~oara acti vitatea In ace lea~ i 

conditii . Aceasta suma se include In salariul de baza, so ldalsalariul functiei de baza sau 
indemnizatia lunara de Incadrare, dupa caz, dar nu este luata In calcul la detenninarea altor 
drepturi de natura salariala care se stabilesc In functi e de acestea". 

Totodata, prin art. I alin .5 din Legea nr.285/20 I 0 privind salari zarea In anul 20 II a 
personalului platit din fonduri publi ce s-a prevazut ca "In salariul de baza, indemnizatia lunm'a 
de Incadrare, respecti v In solda funqiei de baziilsalariul funqiei de baza aferente lunii 
octombrie 20 I 0 sunt cuprinse sporurile, indemnizatiile, care potri vit Legii-cadru nr.330/2009 
privind sa lari zarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare, 
taceau parte din salariul de baza, din indemnizatia de Incadrare bruta lunara, respectiv din 
soldalsalariul functiei de baza, precum ~ i sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, 
acordate potri vit Ordonantei de urgenta a Guvernului 1U'.1I20 I 0 privind unele masuri de 
relncadrare In functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar ~ i stabilirea sal ariil or 
acestora, precum ~ i alte masuri In domeniul bugetar, cu modificiirile ulterioare. Sporurile 
stabilite prin legi sau hotarari ale Guvernului necuprinse In Legea-cadru nr.330/2009, cu 
modificarile ulteri oare, ~ i care au fost acordate In anul 2010 ca sume compensatorii cu 
caracter tranzitoriu sau, dupa caz, ca sporuri la data relncadrarii se introduc In salariul de 
baza, In indemnizatia de Incadrare brut a lunara, respectiv In soldalsalariul de functi e, tara ca 
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prin acordarea lor sa conduca la cre~teri salariale, altele dedit cele prevazute de prezenta 
lege." 

Reclamantul din cauza de fala a do bandit titlul de doctor dupa data intrarii in vigoare 
a dispoziliilor Legii nr. 330/2009. 

CUl1ea reline ca prin Decizia nr. 2112016 pronunlata de Inalta CUl1e de Casalie ~i 
Justilie in solulionarea unui recurs in interesul legii , s-a statuat , cu putere obligatorie pentru 
instantele de judecata , ca "fn ;nterprelarea s; apl;carea dispoziliilor art. 30 alin. (6) si art. 48 
alin. (/) pct. 7 din Legea nr. 33012009, art. 4 alin. (/), art. 6 alin. (1) din 0. U G. nr. 112010, 
art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 si art. 8 din Anexa nr. 5 a Legi; nr. 63/2011, au dreptul 
la sume compensator;; persoanele care au dobiindit tit/ul de doctor dupa intrarea in vigoare 
a Leg;i nr. 33012009. 

A retinut Inalta Curte de Casatie ~i Justilie in considerentele acestei decizii ca "pentru 
cei care, la data intrarii in vigoare a Legii nr. 330/2009, aveau in plata sporul de doctorat, 
solutia legislativa a fost aceea de a introduce cuantumul acestui spor, nu procentual, ci ca 
sum a compensatorie acordata potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 112010. Aceasta 
suma compensatorie a fost prevazuta pentru a respecta dispozitia legal a potrivit careia nivelul 
salariilor in plata nu poate scadea prin aplicarea noii legi.Din succesiunea in timp descrisa 
anterior, rezulta ca sporul de doctorat a supravietuit prin introducerea lui in salariul de baza, 
conform art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgent a a Guvernului nr. 112010, acest tratament 
juridic fiind continuat de legile anuale de salarizare.A~adar, legiuitorul nu a operat 0 abrogare 
veritabila ~i efectiva, ci a instituit 0 natura juridica noua pentru suma ce recompenseaza 
angajatul care i~i perfectioneaza pregatirea profesionala prin obtinerea titlului ~tiintific de 
doctor. Prin includerea acestei sume in salariul de baza, rezultii ca un drept salarial secundar 
devine parte a salariului, ca drept fundamental, recunoscut ~i aparat de lege. Altfel spus, 
dreptul a supravietuit, chiar daca a cunoscut 0 evolutie in planul reglementarii ~i a dobandit 0 

noua denumire: "suma compensatorie", fiind inclus in salariul de baza. 
Criteriul temporal sau acela al unor reglementari diferite nu poate justifica diferente de 

salarizare intre persoane care exercita aceea~i func(ic ~i care au aceea~i pregatire 
profesionala.Prin urmare, nu poate fi acceptata 0 situatie defavorabila in ceea ce prive~te 
personalul care, incepand cu anul 2011, indepline~te conditiile necesare pentru a-i fi inclusa in 
salariu suma compensatorie de 15% din salariul de baza, comparativ cu personalul care, in 
anul anterior, era astfel salarizat. 

Pentru toate categoriile de personal aflate in situatii identice, salarizarea trebuie sa se 
faca la nivelul de salarizare in plata pentru functiile similare din institutialautoritatea publica 
unde sunt incadrati. Atunci cand este analizata identitatea de situatii intre doi angajati, nu 
trebuie verificata identitatea de reglementare, ci trebuie avuta in vedere identitatea de 
activitate desfa~urata ~i de pregatire profesionala.. .. 

Rezulta ca nu exista niciun argument legal care sa justifice diferentele salariale dintre 
persoane care desIa~oara aceea~i activitate in cadrul aceleia~i institutii. Salariile se stabilesc 
pe categorii de func(ii ~i pe niveluri de pre gilt ire profesionala, iar nu in considerarea unor 
persoane privite ut singuli ~i care sunt, in mod intamplator, contemporane edictarii unui act 
normativ .... 

A~adar, celor care au obtinut titlul de doctor dupa 12 decembrie 2009 ~i pana la 
aparitia Legii nr. 7112015 nu Ii se acorda un spor de 15%, ci Ii se stabile~te un salariu de baza 
care include "sume compensatorii" calculate conform metodei indicate la art. 8 din anexa nr. 
Va Legii nr. 63/2011, doar a~a putandu-se asigura respectarea principiului inscris in 311.3 lit. 
c) ~i d) din Legea nr. 330/2009. Situatiile tranzitorii nu insemna incalcarea legii ~i nu pot 
justifica diferente salariale importante perpetuate de la 1 ianuarie 2010 panala 9 aprilie 2015. 

In aplicarea acestei interpretari data de Inalta Curte de Casalie ~i Justilie prevederilor 
legale incidente in cauza ,CUl1ea constata temeinicia cererii reclamantului de obligare a 
angajatorului sau la plata unor despagubiri echivalente sporului de 15% din indemnizatia de 
incadrare bruta lunara, ca urmare a ob\inerii titlului de doctor, calculata de la data la care a 
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facut dovada obtineri i acestui titlu prin depunerea diplomei la sed iul angajatorului ~i pentru 
viitor, prin inciuderea acestei despagubiri( compensatii ) In salariul de baza al reclamantul~i." 

Pentru considerentele aratate, Curtea, In baza art.480 C.pr.civ., va admite apelurile 
formulate de apelantii-parati MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE SI CERECETA.Rll 
STllNTIFIC ~i STATUL ROMAN - PRIN MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE ~i va 
schimba In pm1e sentinta atacati\ In sensul ca va respinge aqiunea formulata In contradictoriu 
cu ace~t i parati pentru lipsa calitat ii procesuale pasive; se va respinge apelul formulat de 
apelanta-parata UN IVERS ITA TEA POLITEHNICA din BUCURESTI, cu consecinta 
pastrarii dispozitiilor instantei de fond cu privire la temeinicia cererii de chemare In judecata 
formulata de reciamant In contradictoriu cu aceasta parata. 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 
iN NUMELE LEGII 

DECIDE: 
Respinge apelul formulat de apelanta-parata UNIVERSITATEA POLITEHNICA 

din BUCURE~TI , cu sediulln Bucure~ti , sector 6, Splaiullndependentei nr. 313, avand CUI 
4183199, Impotriva sentintei civi le nr. 12772/07.12.2015, pronuntata de Tribunalul Bucure~ti 
- Seqia a Vlll-a Conflicte de Munca ~i Asigurari Sociale, In dosarul nr. 3706 1/3/20 15, In 
contradictoriu cu reciamanta UNIUNEA SINDICATELOR CADRE LOR DIDACTICE 
DIN UNIVERSIT ATEA POLITEHNICA BUCURE~TI, In numele ~i pentru membrul de 
sindicat POPESCU ADRIAN CONSTANTIN, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de 
procedura la Cab. Av. Dumitrululia - Bucure~ti , sector 3, str. Caloian Judetu nr. 17, bl. B4C, 
sc. B, ap.57 ~i paratul CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA 
DISCRIMINARII , cu sediulln Bucure~t i , str. Piata Waiter Maracineanu nr. 1-3, ca nefondat. 

Admite apelurile declarate Impotriva aceleia~i sentinte de fond de ape lantii-parati 
MINISTERUL EDUCATlEl NATIONALE ~I CERECETARII ~TIlNTIFICE, cu sediul 
In Bucure~ti , sector I, str. G-ral Berthelot nr. 28-30 ~i STATUL ROMAN - PRIN 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLlCE, cu sediul In Bucure~ti , sector 5, str. Apolodor 
Ilr. 17. 

Schimba In parte sentinta apelata, In sensul ca admite exceptia lipsei calitatii 
procesuale pasive a paratilor Statui Roman prin Ministerul Finante lor Publice ~ i Ministerul 
Educatiei Nationale ~ i Cercetarii Sti intifice. 

Respinge actiunea formulata In contradictoriu cu Statui Roman prin Ministerul 
Finantelor Publice ~ i Ministerul Educatiei Nationale ~ i Cercetarii Stiintifice ca fiind Indreptatii 
Impotriva unor persoane lipsite de cali tate procesuala pasivil. 

Pastreaza celelalte dispozilii. 
Definitiva. 
Pronuntata In ~edinla publica de la 14 Februarie 2017 
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ALINA DIANA STEFAN 

~.T. 15 Februarie 20 1717ex. 
Red.AD~/ 02 marlie 2017 
Jud. fond : R.Udangiu 

Grefier, 
STEFANIA TELEMAN 

J udecator, 
OANA CRISTINA 

NIEMESCH 


