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SCANDALUL AGROFAM HOLDING- APIA CĂLĂRAŞI-
UN NOU EPISOD- DUMITRAŞCU-SE STRÂNGE
LAŢUL!

 430 vizualizări

Un nou proces câştigat de Agrofam Holdfing, de data aceasta după ce procesul s-a întirs de la Curtea
de Apel! *Acolo unde „Jurnalul de Călăraşi“ a arătat că există cam multe semne de întrebare…
*Judecate, din nou, un proces care datează din anul 2007, dar şi o porcărie din 2012, au fost ANULATE!
*Aşa-zisele datorii inventate de APIA Călăraşi- ANULATE, în instanţă!

DACĂ NU MAI A FOST CURTEA DE APEL!…
Vă reamintim ce „suspiciuni rezonabile“ am avansat, în urmă nu cu multă vreme, atunci când am constatat că toate
procesele dintre cele două părţ i (asistate de firmele domnului Stănescu- de ce oare?- mama nu se supără!) se câşt igau, pe
bandă rulantă, la Curtea de Apel Bucureşt i.

DE LA CURTEA DE APEL BUCUREŞTI VENISERĂ LA CHEF, LA CĂLĂRAŞI?!
*CUM FACE DUMITRAŞCU RECLAMĂ, ÎN TOATĂ PRESA CARE I-AR STA LA DISPOZIŢE, PROCESELOR PE CARE
LE CÂŞTIGĂ APIA CĂLĂRAŞI!
Într-adevăr, de câte ori se consemnează câte o victorie în câte un proces, chiar pe bună dreptate inclusiv după părerea
noastră, Bogdan Dumitraşcu se grăbeşte să pună la dispoziţia site-urilor şi instituţiilor de presă care îi stau mai mult sau
mai puţin la dispoziţie, documentele care arată ce victoriea obţinut în acest şir lung de războaie din instanţă. Deşi, dacă
e să urmărim cu atenţie, vom constata câteva stranii coincidenţe:
1.Multe dintre procese sunt pierdute de APIA Călăraşi, pe parcurs, dar (a dracului coincidenţă!) sunt câştigate în ultimă
instanţă la Curtea de Apel Bucureşti! Aceeaşi Curte de Apel de unde, vă reamintim, ar fi venit, astă vară, în vizită de
curtoazie şi cu petreceri pe undeva, pe la o fermă din câmpie, exact reprezentanta respectivei instituţii din Justiţia
Română! Am întrebat, atunci, de ne-am plictisit, dacă a fost prezentă respectiva judecătoare, la Călăraşi şi, mai ales,
dacă la petrecerea care s-a organizat au participat inclusiv oameni de afaceri dintre cei implicaţi în procesele câştigate
la Curtea de Apel Bucureşti?! Şi… CINE A PLĂTIT?! N-am primit nici un răspuns, în schimb aflăm că mai toate procesele
care se câştigă în toate instanţele se pierd, dintr-o dată şi exact pe invers, taman la Curtea de Apel Bucureşti! Asta e
instanţa, ce să mai comentăm?…
Numai că, atunci când se câştigă procese şi se dau peste cap hotărârile APIA Călăraşi (recte- ale lui Bogdan Dumitraşcu)
respectivul domn tace ca păunul, ori face pe mutul- lebădă, în aşteptarea, probabil, a deciziei Curţii de Apel menită a da
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peste cap aceste hotărâri!

STRANII COINCIDENŢE!
PROCESELE CÂŞTIGATE ÎN PLAN LOCAL, SUNT PIERDUTE- ÎN SERIE- LA CURTEA DE APEL BUCUREŞTI!
Prietenii zic că ştiu de ce! Noi doar vom urmări dacă TOŢI JUDECĂTORII GREŞESC ŞI NUMAI ĂIA DE LA BUCUREŞTI ŞTIU
LEGILE! Că (vorba lu’ Băsescu)- ACOLO-I CHEIA!
Jurnalul de Călăraşi nr.2405 din 24-26 aprilie 2015

Iată, de data aceasta, procesul s-a întors de la Curtea de Apel Bucureşti, acolo unde s-a solicitat
constatarea faptului că nu era de nivelul acestei instanţe şi s-a ajuns, din nou, la Tribunal! Unde (să
vezi beleaua!) una dintre multele greutăţi de care s-a izbit firma Agofam din partea APIA Călăraşi (mai
precis Bogdan Dumitraşcu) n-a fost judecată. Vă prezentăm câteva dintre cele mai interesante
secvenţe din decizia Tribunalului, ca să vedeţi şi dumneavoastră ce anume s-a reclamat şi unde s-a
ajuns!…

CE S-A SOLICITAT?
Cu privire la cauza de contencios administrat iv şi fiscal de faţă:
Prin acţ iunea înregistrată pe rolul Curţ ii de Apel Bucureşt i – Secţia a VIII-a Contencios Administrat iv şi Fiscal sub nr.
7170/2/2012 din data de 20.09.2012, reclamanta SC AGROFAM HOLDING SRL, cu sediul în Feteşt i, Aleea Rozmarin, vila Z29,
ap. 1, judeţul Ialomiţa, număr de înregistrare în Registrul Comerţului J21/1155, a solicitat, în contradictoriu cu pârâta AGENŢIA
DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ – CENTRUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI, cu sediul în Călăraşi, str. Prelungirea
Bucureşt i, nr. 26, bl. D3, judeţul Călăraşi, următoarele:
– anularea ca nelegală a Deciziei nr. 146P/29.08.2012;
– anularea ca nelegal a procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr.
8200/19.07.2012;
– anularea ca nelegal a debitului în sumă totală de 1.323.535,22 lei reprezentând echivalentul a 395.782,19 euro.
În motivarea cererii de chemare în judecată, reclamanta a arătat că în raport cu prevederile O.U.G. nr.66/2011, pârâta a
întreprins verificări, privind cererea de sprijin nr.1036579/09.05.2007 şi Decizia de plată nr.1612612/10.05.2008.
Se menţionează că verificarea a fost exclusiv documentară întrucât toate documentele relevante regăsindu-se în
evidenţele APIA şi s-a apreciat ca nu este necesară audierea fermierului,

UN CONTROL CU… CÂNTEC!
Motivul controlului l-a reprezentat adresa AD.S. nr.123879/25.04.2012 prin care s-a semnat şi constatat existenţa unor
nereguli privind derularea contractului nr.79/21.12.2000, modificat prin actul adiţ ional nr.1/03.08.2011, încheiat în vederea
punerii în executare a sentinţei comerciale nr.243/05.03.2009. Potrivit  acestei adrese, suprafaţa totală pentru care s-a
calculat şi facturat redevenţa pentru anul 2007 este de 4.452,02 ha.
În nota de fundamentare, A.P.IA. Călăraşi a stabilit  o suprafaţă determinată de 4.588,43 ha., faţă de o suprafaţă declarată de
societate de 5.518,49 ha., diferenţa rezultată fiind de 930,06 ha.
În baza art.46 din OUG nr.66/2011, societatea reclamantă a formulat contestaţ ie împotriva procesului-verbal de constatare
a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr.8200/19.07.20i2 solicitând anularea acestuia ca nelegal şi anularea ca
nelegal a debitului în suma totala de 1.323.535.22 lei reprezentând echivalentul a 395.782,19 euro nr.8200/19.07.2012
solicitând anularea acestuia ca nelegal şi anularea ca nelegal a debitului în sumă totală de 1.323,535,22 lei reprezentând
echivalentul a 395.782,19 euro.
Crit icile aduse prin contestaţ ie au vizat trei motive şi anume: nelegalitatea determinată de greşita aplicare , la stabilirea
sancţiunii, a reglementărilor comunitare privind schemele de sprijin direct în cadrul polit icii agricole comune şi de stabilire a
anumitor scheme de sprijin pentru agricultori; întocmirea procesului-verbal şi stabilirea neregulilor doar în baza unor verificări
exclusiv documentare, cu încălcarea prevederilor art .20 din OUG nr.66/2011, fără opinia persoanei controlate, cu încălcarea
dreptului acesteia de a-şi exprima punctul de vedere în legătură cu situaţia de fapt verificată şi încadrarea societăţ ii, în ceea
ce priveşte suprafeţele declarate pentru anul 2007 în baza contractului de concesionare nr.79/21.12.2000 în limitele
contractului, consolidat prin actul adiţ ional nr.1/03.08.2011.

PÂRÂTA- ADICĂ APIA CĂLĂRAŞI!
Prin Decizia nr.146 P/29.08.2012, pârâta a respins contestaţ ia nepronunţându-se în legătură cu motivul invocat de
reclamantă privind greşita aplicarea a legislaţ iei comunitare.
Se mai arată că pârâta, având şi calitatea de emitentă a procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a
creanţelor bugetare nr.8200/19.07.2012, pentru susţ inerea acestuia, în plus faţă de motivele cuprinse în procesul-verbal de
respingere a contestaţ iei prin decizie se întemeiază în mod exclusiv pe procesul-verbal încheiat între A.D.S. şi reclamantă
nr.2106/18.12.2007 care nu exista la data de 09.05.2007 când reclamanta a depus cererea de sprijin.
Cererea este legal scutită de plata taxei judiciare de t imbru şi a t imbrului judiciar.
În drept, reclamanta şi-a întemeiat cererea pe dispoziţ iile art .218 Cod procedură civilă.
La termenul de judecată din data de 31 octombrie 2012, Curtea a invocat excepţia necompetenţei materiale, în raport de
emitentul actelor administrat ive contestate.

N-A MAI FOST CURTEA DE APEL!
Prin sentinţa civilă nr. 6167 din data de 31 octombrie 2013. Curtea de Apel Bucureşt i – Secţia a VlII-a Contencios
Administrat iv şi Fiscal a admis excepţia necompetenţei materiale şi a declinat competenţa de soluţ ionare a cauzei în



favoarea Tribunalului Ialomiţa.
Ca urmare a declinării, dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Ialomiţa sub nr.7170/2/2012 din data de 12.12.2012.
La termenul de judecată din data de 17 ianuarie 2013, pârâta a depus întâmpinare prin care solicită respingerea cererii de
chemare în judecată ca neîntemeiată.
În motivare arată că în urma controlului efectuat s-a constatat că nu au fost respectate prevederile OUG 125/2006 . în
acest sens arată că pentru dovedirea dreptului de ut ilizare a terenurilor ce au făcut obiectul cererii de sprijin reclamanta a
depus contractul de concesiune nr.79/21.12.2000 pentru suprafaţa de 5404, 88 ha. ulterior din corespondenţa purtată cu
ADS, precum şi din procesul -verbal nr. 2106/18.12.2007 a reieşit  faptul că reclamanta nu a făcut dovada dreptului de
utilizare pentru suprafaţa de 930,06 ha teren agricol pentru care a formulat cerere de acordare a plăţ ilor în cadrul schemelor
de plată unică pe suprafaţă, rezultând un debit  de 1323535,22 lei.
În drept, întâmpinarea este întemeiată pe dispoziţ iile art .115-118 Cod procedură civilă. O.U.G. nr.125/2006, O.G. nr.92/2003,
O.U.G. nr.66/2011, Legea nr.1/2004 şi Legea nr.554/2004.
De asemenea, la termenul de judeţată din data de 17 ianuarie 2013, la dosar s-a depus de către S.C. AGROZOOTEHNICA
PIETROIU S.A. cerere de intervenţie în interesul pârâtei, prin care a solicitat admiterea acesteia în principiu şi respingerea ca
neîntemeiată a cererii privind anularea actului administrat iv.
În motivarea cererii de intervenţie, se arată că reclamanta a solicitat suspendarea actului administrat iv reprezentat de
procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. 8200/19.07.2012 prin care s-a imputat
societăţ ii reclamante un debit  în cuantum de 1323535,22 lei echivalentul a 395782,19 euro, la care se adaugă dobânzile şi
penalităţ ile prevăzute de art.121 alin. (1) din O.U.G. nr.125/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

APIA SE OPUNE… PROBELOR!
S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează instanţei obiectul cauzei, stadiul procesual, procedura de
citare, după care;
Avocatul reclamantei, întrebat fiind, arată că nu are alte cereri de formulat şi depune la dosar note de şedinţă şi
înscrisuri.
Reprezentantul pârâtei arata că se opune la administrarea acestei probe, urmând a se observa că este vorba despre un
raport de expertiză tehnică. Nu s-a pus în discuţie o asemenea probă şi nu s-a admis
Reprezentantul reclamantei (cons. jr. Neagu Gherasim Antoneta ) arată că acest înscris a fost depus datorită depunerii la
termenul anterior la contractul încheiat între Agrofam Prod şi USAMV depus de către A.P.I.A. Acest înscris vine ca urmare
a stabilirii cu exactitate la momentul actual, nu la momentul 2007, a supradeclarării despre care face referire A.P.I.A.
Reprezentantul pârâtei arată că nu doreşte ca acest înscris să fie reţinut ca probatoriu, deoarece nu s-a solicitat proba
cu expertiză. Totodată depune la dosar înscrisuri, respectiv soluţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr.
362/2/2013, împreună cu soluţia Curţii de Apel Bucureşti, care se referă la campania 2008. Având în vedere că s-au
depus înscrisuri cu privire la Ordonanţele de neîncepere a urmăririi penale, depune un raport al D.L.A.F. cu privire la
acest aspect, care se referă la aceeaşi situaţie de drept. Mai arată că sunt trei soluţii pronunţate, două de către
Tribunalul Ialomiţa şi una definitivă şi irevocabilă, de către Î.C.C.J. în favoarea A.P.I.A. Totodată, întrebat fiind, arată că nu
are alte cereri de formulat.
Avocatul intervenientei arată că în afară de acel extras de la Î.C.C.J., care nu este un izvor de drept pentru că este
practică judiciară, însă similară cu speţa de faţă, Î.C.C.J. s-a pronunţat la data de 25.03.2015, irevocabil, într-o speţă
identică cu cea dedusă judecăţii, doar că era vorba despre campania 2008. Totodată, arată că nu are alte cereri de
formulat sau alte înscrisuri de depus. Cu privire la raportul de expertiză tehnică extrajudiciară arată că acesta, ca şi
înscris este admisibil, însă nu ştie în ce măsură acesta este util. Acelaşi expert, Nicu Constantin, a făcut această expertiză
în dosarul 7248, dosar în care s-a admis recursul, s-a casat sentinţa şi, implicit, s-a casat şi acea expertiză.
Tribunalul ia act că nu mai sunt cereri de formulat sau probe de solicitat, constată cercetarea judecătorească terminată,
cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pentru dezbateri.

CE CAUTĂ FIRMA LUI STĂNESCU ÎN PROCESELE APIA CĂLĂRAŞI?!
De asemenea, se menţionează faptul că pentru campania 2007, reclamantei i s-a acordat sprijin financiar în cuantum de
1.784.740,35 lei pentru suprafaţa de 5.518,49 ha., iar în dovedirea dreptului de ut ilizare a terenurilor care au făcut obiectul
cererii de sprijin financiar, reclamanta a depus contractul de concesiune nr.79/2000 încheiat cu ADS, pe o perioadă de 49 ani
pentru o suprafaţă de 5.404,88 ha. şi terenul neagricol în suprafaţă de 132,64 ha.
În urma informaţiilor primite de la ADS, pârâta a întocmit nota de fundamentare nr.3054321/20.06.2012 prin care s-a stabilit
că pentru campania 2007, suprafaţa declarată de reclamantă este mai mare cu 930,06 ha. decât suprafaţa reală,
incumbându-i astfel obligaţia de plată a sumei de 1323535,22 lei.
Se precizează că reclamanta are obligaţia legală de a retuma suma aferentă suprafeţei pentru care nu a avut drept legal de
folosinţă, demersul procedural iniţ iat privind anularea actului administrat iv atacat fiind unui vădit  neîntemeiat.
În drept, cererea de intervenţie este întemeiată pe dispoziţ iile art .49 alin.3 Cod procedură civilă.
La termenul de judecată din data de 17 ianuarie 2013, tribunalul a admis în principiu cererea de intervenţie în interesul pârâtei
formulată de S.C. AGROZOOTEHNICA PIETROIU S.A..
Prin SENTINŢA CIVILĂ NR.1782/F/21 mai 200 Tribunalul Ialomiţa a admis, ca fiind întemeiată, cererea, formulată de reclamanta
S.C. AGROFAM HOLDING S.R.L. FETEŞTI, în contradictoriu cu pârfâta A.P.I.A. – CENTRUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI, cât şi
intervenienta în interesul pârâtei S.C. AGROZOOTEHNICA PIETROIU S.A..
A anulat în tot actele administrat ive contestate, respectiv Decizia nr.146 P din 29.08.2012 şi procesul-verbal de constatare
a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr.8200/19.07,2012,
A constatat că debitul în sumă totală de 1323535,22 lei, reprezentând echivalentul a 395782,19 euro, este nedatorat.



A respins cererea de intervenţie a intervenientei S.C. AGROZOOTEHNICA PIETROIU S.A. în interesul pârâtei.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs AGENŢIA NAŢIONALĂ DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ –
CENTRUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI şi intervenienta SC AGROZOOTEHNICA PIETROIU SA.

ŞOC! APIA, BRAŢ LA BRAŢ CU FIRMA LUI SORIN STĂNESCU!
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs AGENŢIA NAŢIONALĂ DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU
AGRICULTURĂ – CENTRUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI şi intervenienta SC AGROZOOTEHNICA PIETROIU SA.

ÎNAPOI, LA TRIBUNAL!
Prin DECIZIA CIVILĂ NR, 5756/ 03 iulie 2014 CURTEA DE .APEI, BUCUREŞTI SECŢIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV
ŞI FISCAL a admis recursurile , a casata sentinţa recurată şi a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi
instanţă.
Pentru a decide astfel instanţa de control judiciar a reţinut că, obiectul cererii de chemare în judecată îl constituie
anularea unui proces verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare, emis în temeiul
prevederilor OUG nr. 66/2011, precum şi anularea deciziei prin care a fost soluţionată contestaţia administrativă
formulată împotriva procesului verbal menţionat.
În motivarea cererii de chemare în judecată, reclamanta a invocat, în esenţă, următoarele motive: a) potrivit art. 68 din
Regulamentul CE nr. 796/2004 reducerile şi excluderile nu se aplică dacă au fost prezentate date corecte; b) art. 138 din
Regulamentul CE nr, 1973/2004 vizează doar schemele de ajutor prevăzute în Titlul IV al Regulamentului nr. 1782/2003,
nu şi cele prevăzute de Titlul III; c) din verificările efectuate de DLAF nu au rezultat aspecte penale; d) la data depunerii
cererii de plată, ADS stabilea redevenţa în raport cu suprafaţa de 5404,88 ha – reducerea acestei suprafeţe a fost
consfinţită prin procesul verbal nr. 2106/18.12.2007; e) actul adiţional nr. 1/03.08.2011 la contractul de concesiune are
efect retroactiv.
A constatat Curtea că acţiunea reclamantei a fost admisă în baza unui argument care nu a fost susţinut de aceasta şi
nici nu a fost pus în discuţia părţilor – astfel cum rezultă din considerentele sentinţei, instanţa de fond a reţinut că
reclamanta ar fi exploatat în total suprafaţa de 6406 ha. Această aserţiune excede însă susţinerilor reclamantei –
potrivit cererii de chemare în judecată, suprafaţa, reală aferentă anului 2007 a fost de 5317,66 ha.
A apreciat că modul de argumentare a soluţiei pronunţate în cauză de către instanţa de fond (invocarea unui argument
nesusţinut de reclamantă) constituie o motivare străină de natura pricinii, echivalând, în fapt, cu o nemotivare a
sentinţei, iar pe de altă parte, procedând astfel, prima instanţă nu a intrat în cercetarea fondului, întrucât nu a examinat
niciunul dintre argumentele expuse de reclamantă în motivarea cererii de chemare în judecată.
CUM DECIDE APIA, PE BANI GREI!
Prin decizia nr. 1612612/10.05.2008 APIA – Centrul Judeţean Călăraşi stabileşte sumele de plată cuvenite reclamantei şi
anume:
– pentru schema de plată unică pe suprafaţă – SPAS este stabilită suma de 932869,03 lei, suprafaţa determinată pentru
plată fiind de 5518,49 ha;
– pentru schema pentru plăţi naţionale directe complementare – culturi în teren arabil este stabilită suma de 851871,32
lei, suprafaţa determinată pentru plată fiind de 5419,97 ha.
Ulterior , în urma controalelor administrative efectuate de către pârâtă s-a constatat că totalul suprafeţei de teren
justificat de reclamantă cu documente legale şi valabile este de 4588,43 ha din totalul de 5518,49 ha suprafaţă
declarată, aşa încât s-a apreciat că reclamanta a fost autorizată în mod eronat pentru suprafaţa de 930,06 ha, suprafaţă
pentru care a încasat o plată necuvenită. în aceste condiţii a fost emis procesul verbal de constatare a neregulilor şi de
stabilire a creanţelor bugetare nr. 8200/19.07.2012.

TRIBUNALUL CONSTATĂ!
Deliberând asupra prezentei acţiuni, prin prisma susţinerilor părţilor, a probelor administrate, precum şi a dispoziţiilor
legale aplicabile cauzei, Tribunalul constată că este întemeiată urmând a fi admisă ca atare pentru următoarele
considerente:
Motivul pentru care a fost emis procesul verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr.
8200/19.07.20121-a constituit faptul că, ulterior acordării schemelor de sprijin, pârâta a constatat că totalul suprafeţei
de teren justificat de reclamantă cu documente legale şi valabile este de 4588,43 ha din totalul de 5518,49 ha suprafaţă
declarată, aşa încât s-a apreciat că reclamanta a fost autorizată în mod eronat pentru suprafaţa de 930,06 ha, suprafaţă
pentru care a încasat o plată necuvenită.
Referitor la această suprafaţă de teren apreciată de pârâtă ca fiind supradeclarată, reclamanta arată în esenţă faptul că
a prezentat date faptice corecte, că a exploatat efectiv suprafeţele de teren pentru care a solicitat subvenţii, că acest
aspect reiese şi din adeverinţa nr. 524/01.02.2013 eliberată de Primăria Borcea,coroborat cu înregistrările din registrul
agricol şi cu contractul de concesiune. Or, consideră reclamanta, de vreme ce nu există culpa sa, pârâta trebuia să aibă
în vedere prevederile art. 68 din Regulamentul (CE) nr, 796/2004 conform cărora reducerile şi excluderile nu se aplică în
cazul în care agricultorul a prezentat date faptice corecte sau în cazul în care poate demonstra prin orice mijloc că nu
este vinovat.
Pe de altă parte, pârâta nu neagă faptul că reclamanta nu ar fi exploatat suprafaţa de 930,06 ha, ci susţine că pentru
această suprafaţă reclamanta nu a făcut dovada dreptului de utilizare legitimă invocând neregularităţi ale unor
documente justificative a dreptului de folosinţă (este vorba de contractul de concesiune nr. 79/21.12.2000)
Aşadar, controversele poartă asupra valabilităţii actelor care justifică folosinţa şi nu vizează realitatea suprafeţei utilizate
şi indicate în cererea unicii de plată pentru anul 2007, precum şi asupra existenţei ori inexistenţei culpei reclamantei în
supradeclararea suprafeţei de teren ce a condus la retragerea sprijinului.



CE A CONSTATAT EXPERTUL!
De reţinut că instanţa de apel (Curtea de Apel Bucureşti) prin decizia comercială nr. 381 din 14 septembrie 2011 a
concluzionat eă expertul a identificat în teren suprafeţele de teren solicitate de reclamantă prin cerere de chemare în
judecată ce a făcut obiectul dosarului nr. 1149/116/2008 , stabilindu-se că din suprafaţa totală concesionată de 5404,88
ha, obiect al contractului de concesiune nr. 79/21.12.2000, nu face parte suprafaţa de 991,58 ha teren agricol şi nici cea
de 9,25 ha teren neagricol, în atare condiţii, instanţa de apel din înscrisurile existente la dosar şi expertiza efectuată în
cauză la instanţa fondului, a considerat că acestea cuprind elemente suficiente de identificare a terenurilor, respectiv a
stabilit cu certitudine că suprafeţele de teren de 991,58 ha şi de 9,58 ha nu fac parte din aceea iniţial concesionată.
Acest demers judiciar declanşat de reclamantă la data de 27.05.2008 ( data înregistrării cererii la Tribunalul Călăraşi)
este ulterior datei formulării cererii de plată pentru campania 2007, însă prezintă totuşi relevanţă în prezenta cauză atât
cele convenite de către părţi prin actul adiţional nr. 1/2011, cât şi constatările instanţelor de judecată.
În acest sens reţine că în cuprinsul actului adiţional nr. 1/2011, părţile contractante stabilesc cuantumul redevenţei
datorată pentru suprafaţa de 991,58 ha teren arabil începând cu data de 22.02.2002, recunoscând şi reglementând
astfel dreptul de folosinţă al reclamantei asupra acestui teren începând m data de 22.02.2002.
Aşadar, contextul circumstanţial astfel cum a fost prezentat cât şi probele dosarului demonstrează, incontestabil, că şi
asupra terenului în suprafaţă de 930/06 ha, reclamanta a exercitat în campania agricolă 2007 un drept de posesie în
mod public. Faptul că reclamanta a avut reprezentarea că şi acest teren face obiectul contractului de concesiune este
confirmat prin aceea că încă din anul agricol 2001-2002 aceasta a exercitat prerogativa posesiei. De altfel în
jurisprudenţa sa ICCJ -secţia de contencios administrativ şi fiscal în decizia nr. 6559/2013 arată că „Protecţia juridică de
care se bucură posesorul ce exercită în fapt prerogativele dreptului de proprietate sau a altui drept real, în afara titlului
de proprietate, se justifică tocmai prin considerarea aparenţei de drept pe care posesia o creează prin intenţia
posesorului de a se comporta ca titular al dreptului real asupra acelui bun.“

LA D.N.A.- OAMENI NORMALI, LA CAP!
Raportat la aspectele anterior reţinute Tribunalul apreciază că în speţă, pentru campania 2007, nu se poate reţine vreo
culpă în sarcina reclamantei, aceasta făcând dovada utilizării suprafeţei de 930,06 ha cu privire la care a avut
reprezentarea că face parte din totalul suprafeţei concesionate, comportându-se ca un posesor de bună credinţă.
De precizat că Departamentul pentru Luptă Antifraudă a desfăşurat în cursul anului 2011 o acţiune de control având ca
obiect obţinerea de către reclamantă a sprijinului financiar din fondurile de asistenţă financiară nerambursabilă ale
Uniunii Europene în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă în perioada 2007-20011. În urma acestor verificări
concretizate în Nota de control, nr. 314/20.06.2011 consilierii Departamentului pentru Luptă Antifraudă au concluzionat
că fermierul (reclamanta) a exploatat suprafaţa de teren de 5.404,88 ha aferentă contractului de concesiune nr. 79/2000
de la data încheierii contractului de concesiune, 21.12.2000 şi până în prezent. Prin rezoluţia nr. 165/P/2011 din data de
07 iulie 2011 şi ordonanţa nr. 215/P/2013 din 13.08.2013 emise de Parchetul de pe lângă ICCJ – Direcţia Naţională
Anticorupţie s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de administratorul societăţii reclamante, motivat de faptul că
în cauză nu au rezultat date sau indicii ca acesta ar fi accesat pe nedrept fonduri nerambursabile şi de la bugetul de stat
prin folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete. În esenţă, referitor la
suprafaţa considerată ca fiind exploatată fără drept de către reclamantă, s-a reţinut că „în momentul în care ADS a scos
la licitaţie suprafaţa de teren în litigiu, reprezentantul Agrofam Holding a acţionat în instanţă, susţinând ca terenul în
cauză este inclus în Contractul de concesiune, iar demersurile sale, subliniază faptul că acesta a avut reprezentarea că,
revenind societăţii acea suprafaţă, era îndrituit să solicite şi să primească subvenţii, astfel încât nu se poate reţjne în
sarcina sa că ar fi prezentat autorităţii competente, cu intenţie, date necorespunzătoare realităţii.“
Faţă de aspectele sus reţinute , va admite cererea formulată de reclamanta S.C. AGROFAM HOLDING S.R.L. FETEŞTI şi va
dispune anularea Decizia nr.146 P din 29.08.2012 de soluţionare a contestaţiei”nr. 1860/08.08.2012 formulată de S.C.
AGROFAM HOLDING S.R.L. şi procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare
nr.8200/19.07.2012 emise de pârâta .
Va constata că debitul în sumă totală de 1323535,22 lei, reprezentând echivalentul a 395782,19 euro, este nedatorat.
Pe cale de consecinţă va respinge cererea de intervenţie în interesul pârâtei formulată de intervenienta S.C.
AGROZOOTEHNICA PIETROIU S.A.

ANULAREA ABUZURILOR!
Văzând şi dispoziţiile art. 20 din Legea 554/2004.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE:
Admite cererea formulată de reclamanta S.C. AGROFAM HOLDING S.R.L., cu sediul în Feteşti, Aleea Rozmarin, vila Z29,
ap. 1, judeţul Ialomiţa, număr de înregistrare în Registrul Comerţului J21/1155, în contradictoriu cu pârâta AGENŢIA DE
PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ – CENTRUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI, cu sediul în Călăraşi, str. Prelungirea
Bucureşti, nr. 26, bl. D3, judeţul Călăraşi.
Dispune anularea Decizia nr.146 P din 29.08.2012 de soluţionare a contestaţiei nr. 1860/08.08.2012 formulată de S.C.
AGROFAM HOLDING S.R.L. şi procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare
nr.8200/19.07.2012 emise de pârâtă .
Constată că debitul în sumă totală de 1323535,22 lei, reprezentând echivalentul a 395782,19 euro, este nedatorat.
Respinge cererea de intervenţie în interesul pârâtei formulată de intervenienta S.C. AGROZOOTEHNICA PIETROIU S.A.
Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.
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