
                              

 
                                    NR. 574 din 05.12.2013 
CĂTRE 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI 
 

 ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE 
„Alexandru Ioan Cuza” – CENTRAL – cu sediul în Bucureşti, str. C-tin Mille nr. 1, sector 1, având 
personalitate juridică de drept privat, înfiinţată în baza Hotărârii judecătoreşti nr.2071/1990 , având 
calitate de utilitate publică, conform H.G. nr. 20/2004, reprezentată legal prin gl. (r) prof. univ. dr. 
Mihai ILIESCU, preşedinte, vă adresăm următoarea  
 

CERERE ÎN ANULARE 
a sentinţei civile nr. 83/18.08.2009, pronunţată în sala de consiliu a Judecătoriei sector 1 Bucureşti, în 
dosarul nr. 26479/299/2009, prin care a fost acordată personalitate juridică Sindicatului Cadrelor 
Militare Disponibilizate (S.C.M.D.), cu sediul în Bucureşti, Str. Făurei, nr.13, Sector 1, C.P. 013152, 
pentru ca,  prin hotărârea ce o veţi lua, să desfiinţaţi, ca fiind lovită de nulitate absolută, sentinţa civilă 
menţionată. 
 Solicităm aceasta, din următoarele 

 
MOTIVE: 

 ÎN FAPT: 
 Din analiza actului normativ care guvernează constituirea, organizarea şi funcţionarea 
organizaţiilor sindicale, respectiv Legea 54/2003, privind sindicatele, rezultă că sentinţa civilă 
menţionată mai sus, prin care S.C.M.D. a obţinut personalitate juridică, a fost pronunţată prin 
încălcarea dispoziţiilor legii 54/2009, fapt pentru care este nulă de drept. 
 Susţinem aceasta, având în vedere că: 

1. Art. 2 al.1 din legea  54/2003 dispune cine poate constitui o organizaţie sindicală, respectiv: 
„(1) Persoanele încadrate în muncă şi funcţionarii publici au dreptul să constituie organizaţii 
sindicale şi să adere la acestea. Persoanele care exercită potrivit legii o meserie sau o 
profesie în mod independent, membrii cooperatori, agricultorii, precum şi persoanele în curs 
de calificare au dreptul, fără vreo îngrădire sau autorizare prealabilă să adere la o organizaţie 
sindicală”. Este evident că pensionarii nu pot constitui organizaţii sindicale. În acest sens s-a 
pronunţat şi Curtea Constituţională a României, prin Decizia nr. 469/2003, care precizează: 
„...pensionarii nu pot constitui organizaţii sindicale”. 

2. Instanţa care a judecat cauza nu a observat că legea 54/2003 are în vedere numai persoanele 
cu contract de muncă şi funcţionarii publici, care pot constitui organizaţii sindicale, 
nicidecum pensionarii. Acest aspect rezultă şi din faptul că, în motivarea sentinţei 
pronunţate în cauză, instanţa a invocat numai aspectele tehnice prevăzute în art. 15 şi 17 din 
legea 54/2003, dar nu s-a pronunţat şi asupra aspectelor legale, de fond din art. 15 al. 1 şi 2, 
care dispun verificarea de legalitate a actelor prezentate în susţinerea cererii d acodare a 
personalităţi juridice. Aşa se face că nu a fost observat faptul că în statutul prezentat, 
obiectul de activitate al S.C.M.D. era extins şi asupra cadrelor militare în rezervă şi în 



retragere, care nu erau menţionate în denumire, dar au fost adăugate ulterior, fără aprobarea 
modificării denumirii. 

3. Prin manifestărtile sale, S.C.M.D. a acţionat pentru a atrage membri proveniţi ai Asociaţiei 
noastre şi din alte structuri ale cdrelor militare în rezervă şi în retragere, inclusiv pentru a 
participa la acţiuni improprii statutului de militar activ sau pensionar. 

4. S.C.M.D. a desfăşurat şi desfăşoară acţiuni de tip sindical, fără a îndeplini condiţiile legale 
necesare, având în vedere că nu există nici o relaţie angajat – angajator care să le justifice, 
potrivit dispoziţiilor legale. 

5. S.C.M.D. s-a erijat, în numeroase rânduri, în mass media, în materiale scrise şi în 
manifestări publice că ar reprezenta şi toate cadrele militare în rezervă şi în retragere, 
inclusiv membri ai Asociaţiei noastre, fără a avea vreo abilitare legală în  acest sens.  

6. Exprimă pretenţii de a obţine gratuit de la M.Ap.N.unele facilităţi de tipul celor acordate 
unor ONG care au calitate de utilitate publică.  

7. Menţionăm şi faptul că nici o lege sindicală din ţările europene  şi nu numai, nu se referă la 
„sindicate militare” sau la  „sindicate ale pensionarilor”. Aceste categorii sociale pot 
acţiona, în ţările respective, în asociaţii  şi organizaţii neguvernamentale, a căror activitate 
este reglementată prin acte normative specifice.  

  
 ÎN DREPT: 
 Ne bazăm acţiunea noastră pe prevederile art. 5 al. 1-4 din N.C.P.C., pe art. 1, art. 2 şi art. 15 al. 
1(b) şi al. 2 din Legea 54/2003. 
 Se anexează: 

- Extras din legea 54/2003; 
- Sentinţa civilă nr. 83/18.08.2009 (copie) 

 
Preşedintele A.N.C.M.R.R.,                                        
    General (r)                                                               Şeful Serviciului Juridic 
                                                                                     Cdr.(r)            
        Prof. nniv. Dr Mihai ILIESCU                                  
                                                                                          Constantin ALEXANDRU 
 
 
NOTĂ. 
Judecătoria sectorului 1 București a înscris pe rol acțiunea de mai sus pentru data de 13.02.2014. 
Documentul a fost trimis, pentru informare, D-lui prim ministru Victor PONTA, D-lui viceprim-
ministru Gabriel OPREA și D-lui ministru al apărării naționale Mircea DUȘA. 


