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Sentința nr. 6/2015 pronunțată de Curtea de Apel PLOIEŞTI la data de 19-01-2015 în dosarul nr.
361/42/2014

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL PLOIEȘTI

SECȚIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

DOSAR NR._ 

 SENTINȚA NR. 6

Ședința publică din data de 19 ianuarie 2015

Președinte - D. F.

Grefier - C. M. F.

Pe rol fiind pronunțarea acțiunii formulată de reclamantul D. D., domiciliat în P., ., .. 13, Cod poștal_, J.
Prahova, în contradictoriu cu pârâții S. R. DE INFORMAȚII, cu sediul în București, ., nr.24-26, sector 2,
U.M 0289 BUCUREȘTI reprezentată de S.R.I., cu sediul în București, ., nr.24-26, sector 2 și U.M.
0735 PLOIEȘTI, cu sediul în Ploiești, ., J. Prahova.

Dezbaterile și susținerile părților au avut loc în ședința publică din data de 12 ianuarie 2015, fiind
consemnate în încheierea de ședință de la acea dată care face parte integrantă din prezenta, când, instanța,
pentru a da posibilitate reclamantului D. D., să depună concluzii scrise, în conformitate cu prevederile art.
396 noul Cod procedură civilă, a amânat pronunțarea la 19 ianuarie 2015, dată la care a pronunțat
următoarea hotărâre.

CURTEA

Deliberând asupra acțiunii de față, reține următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Curții de Apel Ploiești – Secția aII-a Civilă, de contencios Administrativ
și Fiscal, reclamantul D. D., în contradictoriu cu pârâții S. R. de Informații, U.M 0289 București
reprezentată de S.R.I. și U.M. 0735 Ploiești, a solicitat instanței:

(i)-Să oblige S.R.I. să desființeze Structura 3 din cadrul U.M. 0289 București (aparținând S.R.I.), ca
urmare a faptului că activitățile profesionale desfășurate de respectiva entitate sunt excedentare cadrului
legal, și să mute personalul acesteia către alte structuri ale S.R.I. în conformitate cu pregătirea și
competențele profesionale.

(ii)-Să oblige S.R.I. să înființeze structuri de medicina muncii / să angajeze medici de medicina muncii la
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toate unitățile / structurile componente ale S.R.I., întrucât situația actuală - respectiv existența unui singur
medic de medicina muncii la nivelul S.R.I. - este contrară prevederilor legale din domeniul securității și
sănătății în muncă;

(iii)-Să oblige S.R.I. să modifice Ordinul prim-adjunctului directorului S.R.I. (d-nul gl. mr. - începând cu
luna martie 2014 - gl. lt F. C.) nr. 0205 din 01.10.2013 (întrucât executarea acestuia presupune derularea,
de activități profesionale care exced cadrului legal și care, în plus, îi afectează grav starea de sănătate) în
sensul numirii sale pe o funcție în cadrul Structurilor de Resurse Umane din cadrul U.M. 0862 București
sau U.M. 0167 București;

(iv)-Să anuleze actul administrativ prin care i-a fost acordat calificativul de „Corespunzător” de către
reprezentanții U.M. 0735 Ploiești, ca urmare a Aprecierii de serviciu a sa pe perioada 01.01._13 și să-i
reevalueze / să oblige S.R.I. să-i reevalueze activitatea profesională pe perioada vizată, în sensul acordării
calificativului de „Foarte B.”, precum și să emită un alt act administrativ / o altă apreciere de serviciu care
să ateste acest lucru.

(v)-Să anuleze actul administrativ prin care i-a fost acordat calificativul de „Corespunzător” de către
reprezentanții U.M. 0289 București, ca urmare a Aprecierii de serviciu pe anul 2013 și să-i reevalueze / să
oblige S.R.I. să-i reevalueze activitatea profesională pe perioada vizată, în sensul acordării calificativului
de „Foarte B.”, precum și să emită un alt act administrativ / o altă apreciere de serviciu care să ateste acest
lucru.

(vi)-Să oblige S.R.I. să-1 numească într-o funcție raportată la vechimea și experiența profesională a
acestuia și să-i acorde gradul militar care să corespundă cu parcursul profesional normal pe care acesta ar
fi trebuit să aibă dacă reprezentanții U.M. 0735 Ploiești și U.M. 0289 București ar fi evaluat în mod
obiectiv felul în care și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu în perioada 01.01._13, respectiv în anul 2013.

(vii)-Să oblige pârâții la plata indexată/actualizată a diferențelor financiare din solda militară rezultate în
urma evaluării subiective a activității profesionale desfășurate de subsemnatul în anul 2013.

(viii)-Să oblige S.R.I. să îi deconteze contravaloarea transportului aferent mutării din Garnizoana Ploiești
(de la U.M. 0735 Ploiești) în Garnizoana București (la U.M, 0289 București), în temeiul art. 9 Ut d) din
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare și în baza Ordinului prim-adjunctului directorului
S.R.I. (d-nul gl. lt F. C.) nr. 0205 din 01.10.2013.

(ix)-Să oblige S.R.I. să îi deconteze contravaloarea alocației de hrană aferentă internării, în perioada
07.05._12, în Secția Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Căciulata a Spitalului Clinic de Urgență
„Prof. Dr. Agrippa I.” București (unitate medicală aparținând Serviciului R. de Informații), în conformitate
cu prevederile legale.

(x)-Să oblige S.R.I. să-i permită scoaterea la raport în fața directorului Serviciului R. de Informații, d-nul
G. C. M. (în temeiul dispozițiilor art. 27 din Legea nr. 14 din 24.02.1992 privind organizarea și
funcționarea Serviciului R. de Informații și prevederilor art. 126 alin. (1) și alin. (2) și art. 128 alin. (1) și
alin. (2) din R.G.-l, Regulamentul de ordine interioară în unitate - publicat în Monitorul Oficial nr. 815 din
5 decembrie 2012).
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(xi)-Să oblige S.R.I. să îi comunice dacă, la nivelul anului 2014, se regăsesc foști lucrători / angajați și
informatori / colaboratori ai fostului Departament al Securității Statului din Ministerul Afacerilor Interne
(fosta Securitate comunistă) în funcții de comandă/conducere în cadrul S,R.L, respectiv în unitățile /
structurile componente ale instituției, precum și dacă au existat și / sau există ofițeri acoperiți ai S.R.I. în
rândul magistraților și al reprezentanților mass-media din România, în cazul în care răspunsul la vreuna
dintre întrebări sau la ambele întrebări este pozitiv, să-i

comunice numele acestora.

(xii)-Să oblige S.R.I., U.M. 0289 București și U.M. 0735 Ploiești, în temeiul prevederilor art. 20, art. 24
alin. (4), alin. (5) si alin. (10) și art. 33 din Legea nr. 182 din 12.04.2002 privind protecția informațiilor
clasificate, art. 7, art. 8, art. 17, art. 20 alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. c) și alin. (2), art. 21 și art. 24 din
Hotărârea nr. 585 din 13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor
clasificate în România și art. 1 lit. a) din Hotărârea nr. 781 din 25.07.2002 privind protecția informațiilor
secrete de serviciu, să declasifice următoarele documente:

-Regulamentul de organizare și funcționare al S.R.I.;

-Regulamentul de organizare și funcționare al U.M. 0289 București;

-Regulamentul de organizare și funcționare al U.M. 0735 Ploiești;

-Dosarul de personal al său;

-Fișele posturilor ocupate în cadrul S.R.I. la U.M. 0735 Ploiești și U.M. 0289 București;

-Ordinul Directorului S.R.I. nr. S/1394/2012 și noul Ordin al Directorului S.R.I. de la sfârșitul lunii
noiembrie 2013 (de modificare a Ordinului Directorului S.R.I. nr. S/1394/2012);

-Ordinul prim-adjunctului directorului S.R.I. nr. 0205 din 01.10.2013;

-Agendele de însemnări zilnice ale sale pentru anii 2013 și 2014 și cele 3 caiete de învățământ profesional
ale sale;

-Rapoartele de contestare a Aprecierii de serviciu pe perioada 01.01._13 și a Aprecierii de serviciu pe anul
2013, hotărârea (Procesul-verbal din data de 28.02.2014) Comisiei U.M. 0289 București de cercetare a
contestațiilor la aprecierile de serviciu, precum și toată documentația în baza cărora au fost întocmite
respectivele documente și / sau care au legătură cu speța, inclusiv probatoriul solicitat în susținerea cauzei
sale;

-Rapoartele/Documentele profesionale în format electronic și fizic întocmite în perioada ianuarie_14 în
care a desfășurat activitatea profesională în cadrul U.M. 0735 Ploiești și U.M. 0289 București;

Alte date/informații - indiferent de forma și suportul de păstrare al acestora (fizica, electronică) - cu
privire la perioada 01.01._14, aflate în posesia unităților S.R.I. (inclusiv cele întocmite de reprezentanții
U.M. 0289 București și U.M. 0735 Ploiești, precum și ai altor structuri ale S.R.I. care fac referire la el).

                                        3 / 68



Obligaţia de a face. Sentința nr. 6/2015. Curtea de Apel PLOIEŞTI
 

(xiii) Să oblige pârâții la plata tuturor cheltuielilor de judecată ocazionate de prezenta cauză.

În motivarea acțiunii reclamantul a susținut următoarele:

a) Cu privire la desființarea Structurii 3 din cadrul U.M. 0289 București (aparținând S.R.I.)

În data de 30.09.2013, un reprezentant al comenzii U.M. 0735 Ploiești i-a prezentat Ordinul prim-
adjunctului directorului S.R.I. (d-nul gl. lt. F. C.) nr. 0205 din 01.10.2013 în care era stipulat faptul că,
începând cu data de 01.10.2013, sunt mutat la Structura 3 din cadrul U.M. 0289 București (aparținând
S.R.I.).

Cu ocazia studierii mai multor documente în cadrul cărora este detaliată activitatea profesională
desfășurată de Structura 3 din cadrul U.M. 0289 București am constatat faptul că aceasta excede cadrului
legal, astfel că se impune desființarea Structurii 3 din cadrul U.M, 0289 București și mutarea personalului
acesteia către alte structuri ale S.R.I. în conformitate cu pregătirea și competențele profesionale.

Mai mult decât atât, în cadrul U.M. 0289 București există și alte structuri care au desfășurat/desfășoară
activități profesionale ocazionale care exced cadrului legal. în mod informal s-a aflat că toate aceste
activități profesionale care exced cadrului legal desfășurate de U.M.0289 București sunt
cunoscute/aprobate inclusiv la nivelul prim-adjunctului directorului 3.RJ., d-nul gl. lt. F. C..

Învederează că, în vara anului 2012 (perioadă în care președintele României, d-nul T. B., a fost suspendat
din funcție), în mass-media au apărut articole care semnalau implicarea U.M. 0289 București în activități
profesionale care excedau cadrului legal (în principal, acțiuni de natură politică), ca urmare a „ordinelor
ilegale ale comandantului UM 0289 București”. Mai mult decât atât, în articolele respective se specifica
faptul că angajații U.M. 0289 București au fost amenințați/constrânși pentru a realiza activități
profesionale care excedau cadrului legal.

Cu toate că aceste fapte semnalate de mass-media au fost / sunt deosebit de grave, niciun organism cu
competențe în ceea ce privește activitatea S.R.I. nu s-a sesizat și nu a efectuat verificări în cauză, astfel că,
la numirea a sa în funcție în cadrul U.M. 0289 București, a constatat că există activități profesionale care
exced cadrului legal care se află încă în derulare.

Totodată, unitățile cu atribuții pe linie de control intern din cadrul S.R.I. nu au verificat aspectele
semnalate (în baza R.G.-l, Regulamentul de Ordine Interioară în Unitate - publicat în Monitorul Oficial nr.
815 din 5 decembrie 2012 -art. 134 alin. (6) „Militarul care a aflat de pregătirea sau de comiterea unor
abateri ori infracțiuni trebuie să raporteze imediat, pe cale ierarhică, în concordanță ca gravitatea faptelor,
putându-se adresa pe cale ierarhică până la ministrul apărări întrucât exista dovezi irefutabile în acest sens,
iar rezultatele verificărilor ar fi fost consemnate în acte / documente scrise și s-ar fi luat măsuri.

În mod informal a aflat că starea de fapt din cadrul U.M. 0289 București a fost/este posibilă ca urmare a
faptului că șeful / comandantul U.M. 0289 București a beneficiat/beneficiază de protecție atât dintr-o
parte a spectrului politic, cât și din partea unui membru important al Conducerii S.R.L, iar în cadrul
respectivei unități militare își desfășoară activitatea profesională și soțiile a doi generali controversați, care
dețin funcții importante în cadrul S.R.I., unul dintre aceștia fiind chiar șeful/ comandantul unei unități cu
atribuții pe linie de control intern din cadrul S.R.I..
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Potrivit unor aspecte pe care le-a constatat/le-a aflat în mod informal:

Activitatea profesională derulată în cadrul U.M. 0289 București este organizată deficitar anumite resurse
umane (câteva zeci de persoane) și materiale din cadrul U.M. 0289 București sunt folosite în activități
profesionale care exced cadrului legal.

Managementul practicat/atitudinea adoptată de reprezentanții U.M. 0289 București este de o autoritate
exagerată care este dăunătoare colectivului acestei unități militare, nu încurajează relații socio-umane și
creează presiuni suplimentare asupra personalului U.M. 0289 București.

Promovările în funcții/înaintările în grad se realizează după criterii subiective, fiind efectuate în funcție de
preferințele reprezentanților U.M. 0289 București.

În cadrul U.M. 0289 București nu sunt organizate ședințe de lucru în cadrul cărora angajaților să le fie
prezentate aspecte de interes care au legătură eu activitatea profesională a acestora, respectiv planificarea
activităților profesionale, schimbările de la nivelul S.R.I., actele normative interne adoptate etc., ceea ce
face ca această unitate militară să fie atipică la nivelul S.RJL Mai mult decât atât, în cazul subsemnatului,
șefii ierarhici au instituit o anumită cenzură, în sensul că nu-i sunt aduse la cunoștință decât foarte, puține
aspecte de ordin profesional.

În cadrul U.M. 0289 București nu sunt respectate normele de sănătate și securitate în muncă, o dovadă în
acest sens fiind și faptul că majoritatea personalului se confruntă cu probleme medicale provocate, în
special, de derularea activităților profesionale.

Personalul U.M. 0289 București este expus la radiații mari cauzate de echipamentele folosite în activitatea
profesională.

b) Referitor la obligația legală a S.R.I. de a înființa structuri de medicina muncii/angaja medici de
medicina muncii la toate unitățile/structurile componente ale acestuia.

În prezent, majoritatea unităților/structurilor componente ale S.R.I. sunt deservite de către un medic care
are specializarea „Medicină de familie” (există și cazuri în care mai multe unități/structuri componente ale
S.R.I. sunt deservite de către un singur medic, care are specializarea „Medicină de familie”), astfel că
aceștia nu au calificarea necesară pentru a se pronunța în privința efectelor pe care le au felul și locul
muncii asupra angajaților S.R.I. (potrivit art. 25 alin. (2) din Legea nr. 319 din 14.07.2006 a securității și
sănătății în muncă, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art.10, art. 11, art. 13, art. 15 și art. 44 din legea, nr. 418 din
18 octombrie 2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii, art. 4 alin. (1)
din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor modificată prin
Hotărârea nr. 37 din 16.01.2008 și art. 32, art. 35, art. 37 din Normele generale de protecție a muncii
aprobate prin Ordinul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale nr. 508 din 20 noiembrie 2002 și Ordinul
Ministerului Sănătății și Familiei nr. 933 din 25 noiembrie 2002, calificarea respectivă o posedă/deține în
mod exclusiv medicul de medicina muncii), ceea ce denotă o lipsă de interes a reprezentanților S.R.I. în
legătură cu protejarea stării de sănătate a angajaților S.R.I.. Această stare de fapt existentă în cadrul S.R.I.
încalcă și dispoziția art. 11 din Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 privind drepturile pacientului.

Prin refuzul de a înființa un Cabinet de medicina muncii/Comitet de securitate și sănătate în muncă în
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fiecare unitate/structură componentă a S.R.I. și a asigura astfel accesul angajaților S.R.I. la servicii de
medicină a muncii, reprezentanții S.R.I. încalcă dispozițiile art. 19 din Legea nr. 319 din 14.07.2006 a
securității și sănătății în muncă, art. 175. art. 176. art. 177. art. 178. art. 181. art. 183. art.184. art. 186. art.
187. art. 188. art. 189 și art. 190 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, art. 44 din Legea nr. 418 din 18
octombrie 2004 privind statutul profesional specific ai medicului de medicină a muncii, art. 57 și art. 58
din Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, modificate și completate prin
Hotărârea nr. 955 din 8 septembrie 2010, art. 6. art. 28. art. 29 si art. 40 din Hotărârea Guvernului nr.
355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor și art. 2. art. 11. art. 20. art. 21. art. 27. art. 28. art.
32r art. 34, art. 35. art. 37, art. 42. art. 44. art. 125. art. 126. art. 127. art. 132 din Normele generale de
protecție a muncii aprobate prin Ordinul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale nr. 508 din 20
noiembrie 2002 și Ordinul Ministerului Sănătății și Familiei nr. 933 din 25 noiembrie 2002.

Un alt aspect care susține argumentele sale, respectiv că în cadrul S.R.I. nu sunt respectate prevederile
legale, a sesizat în data de 21.01.2014, când medicul care deservește U.M, 0289 București (unitatea
militară unde își desfășoară activitatea profesională în prezent) i-a comunicat verbal faptul că - în pofida
solicitărilor repetate pe care le-a efectuat, atât prin intermediul șefilor ierarhici, cât și al medicilor din
S.R.I. - nu poate fi primit de medicul de medicina muncii din S.R.I. pentru a-i semnala problemele
medicale cu care se confruntă și pe care le atribui felului și locului muncii, întrucât la nivelul S.R.I. nu
există un Cabinet de Medicina Muncii.

Astfel, hotărârea adoptată de Comisia de expertiză medico-militară de pe lângă Spitalul Clinic de Urgență
„Prof. Dr. Agrippa I.” din cadrul S.R.I. - și avizată de Comisia centrală de expertiză medico-militară din
cadrul S.R.I. - prin Decizia Medicală nr._/2 din 01.11.2013, respectiv ca subsemnatul să fie evaluat prin
Cabinetul de Medicina Muncii, este lipsită de fundament, din moment ce în cadrul S.R.I. nu există un
Cabinet de Medicina Muncii.

c) Referitor la modificarea Ordinului prim-adjunctului directorului S.R.I. (d-nul gl.lt F. C.) nr. 0205 din
01.10.2013 în sensul numirii sale pe o funcție în cadrul Structurilor de Resurse Umane din cadrul U.M.
0862 București sau U.M. 0167 București.

Pârâtul S.R.I. (în special prim-adjunctul directorului S.R.I., d-nul gl. It. F. C.) 1-a numit/l-a menținut pe un
post/pe o funcție în cadrul U.M. 0289 București care presupuse derularea de activități profesionale care
exced cadrului legal, nu are pregătirea profesională necesară și pentru care nu îndeplinește criteriile fizice
și i-a afectat/îi afectează atât starea de sănătate, cât și performanțele profesionale. Această stare de fapt
contravine Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii art. 175 alin. (1) „Angajatorul are obligația să asigure
securitatea și sănătatea salariaților în toate aspectele legate de muncă”, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007
privind supravegherea sănătății lucrătorilor art. 6 „Angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din
sectorul public, cât și din sectorul privat, sunt obligați să respecte reglementările în vigoare privind
supravegherea sănătății lucrătorilor” și Constituției României art. 22 alin. (1) „Dreptul la viață, precum și
dreptul la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate” și alin. (2) „Nimeni nu poate fi supus
torturii și nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant" și art. 34 alin. (1) "Dreptul la
ocrotirea sănătății este garantat.”

Pe acest fond, a solicitat să fie numit în cadrul Structurilor de Resurse Umane din cadrul U.M. 0862
București sau U.M. 0167 București, întrucât acestea corespund atât pregătirii personale și profesionale a
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subsemnatului, cât și din punct de vedere al protejării stării de sănătate.

În mod informal, a aflat că motivul real pentru care reprezentanții Conducerii S.R.I. (în special prim-
adjunctul directorului S.R.I., d-nul gl. lt. F. C.) refuză să îl numească într-o funcție în cadrul Structurilor
de Resurse Umane din cadrul U.M, 0862 București sau U.M. 0167 București îl reprezintă faptul că a
denunțat ilegalități din cadrul S.RI., iar accesul la activitățile derulate de U.M. 0862 București sau U.M.
0167 București i-ar permite să aduc noi argumente / probe care să-i susțină afirmațiile privind ilegalități
comise / aflate în derulare în cadrul S.R.I.

d) Cu privire la anularea actului administrativ prin care i-a fost acordat calificativul de „Corespunzător” de
către reprezentanții U.M. 0735 Ploiești, ca urmare a Aprecierii de serviciu pe perioada 01.01._13 și
reevaluarea activității profesionale pe perioada vizată, în sensul acordării calificativului de „Foarte B.”,
arată următoarele:

În data de 04.11.2013, reprezentanții U.M. 0289 București i-au prezentat aprecierea de serviciu pe
perioada 01.01._13 care i-a fost întocmită de reprezentanții U.M. 0735 Ploiești.

În urmă studierii aprecierii de serviciu pe perioada 01.01._13, prin care i sa acordat calificativul de
„Corespunzător”, a constatat faptul că acest document a fost întocmit și hotărât, de către reprezentanții
U.M. 0735 Ploiești, fără respectarea prevederilor legale, a regulamentelor militare și a O.D. S.R.I. nr.
S/1394/2012.

Concret, reprezentanții U.M. 0735 Ploiești i-au apreciat activitatea profesională pe perioada 01.01._13 în
mod subiectiv, fără a ține cont de implicarea reală a sa (evidențiind faptul că și-a îndeplinit sarcinile
profesionale conform ordinelor trasate de șefii ierarhici fără a beneficia de vreun sprijin din partea
acestora) și de impactul problemelor medicale cu care mă confrunt asupra activității profesionale, ca
„răzbunare” pentru faptul că a denunțat, ierarhic, ilegalități săvârșite în cadrul U.M. 0735 Ploiești și pentru
că i-a acționat în judecată (de altfel, unul dintre aceștia s-a arătat foarte deranjat de faptul că i-a acționat în
judecată și i-a reproșat vehement acest lucru), motiv pentru care consideră că îi sunt afectate atât evoluția
profesională (accederea în funcții superioare, obținerea de grade militare superioare), cât și probitatea
morală, așa cum sunt acestea stipulate în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare art. 73
„Cadrelor militare li se întocmesc aprecieri de serviciu. Aprecierea de serviciu constituie unicul document
de evaluare a competenței profesionale, a calității morale, a perspectivelor de dezvoltare si promovare, pe
baza căruia ofițerii, maiștrii militari si subofițerii sunt înaintați în gradul următor (...)„. Aprecierea se
exprimă prin unul dintre următoarele calificative: „excepțional”, „foarte bun”, „bun”, „corespunzător”,
„mediocru” sau „necorespunzător” și art. 74 „(...) încadrarea ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor în
funcție se face ținând seama de nevoile forțelor armate, de competența si conduita morală ale acestora.”.

Astfel, reprezentanții U.M. 0735 Ploiești au întocmit și hotărât Aprecierea de serviciu pe perioada
01.01._13 cu toate că nu dețineau cunoștințele și competențele profesionale necesare evaluării activității
profesionale a a sa din perioada vizată și „omițând” să menționeze ordinele ilegale pe care le-a primit din
partea acestora. Mai mult decât atât, comandantul U.M. 0735 Ploiești a ignorat sesizarea sa din vara anului
2013 cu privire ia ilegalitățile săvârșite de senil ierarhic pe care l-a avut în cadrul U.M. 0735 Ploiești, în
legătură cu activitatea profesională (comandantul U.M. 0735 Ploiești a făcut obiectul sesizărilor cu privire
la ilegalități săvârșite în cadrul U.M- 0735 Ploiești pe care le-a trimis Conducerii S.R.I., în special către
prim-adjunctul directorului S.R.I., d-nul gl. Lt. F. C., fapt pentru care comandantul U.M. 0735 Ploiești a
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hotărât să îl trimită să fie „judecat” de subordonați săi, reuniți atât în Consiliul de Onoare al Ofițerilor din
cadrul U.M. 0735 Ploiești, cât și într-o Comisie de Cercetare din cadrul U.M. 0735 Ploiești).

Totodată, se referă la același șef ierarhic (ultimul) pe care l-a avut în cadrul U.M. 0735 Ploiești și care a
inițiat. în anul 2012 demersurile pentru ca să fie trimis atât în fața Consiliului de Onoare al Ofițerilor din
cadrul U.M. 0735 Ploiești pentru că am înaintat sesizări în legătură cu ilegalități din cadrul U.M. 0735
Ploiești / abuzuri la care a fost supus de reprezentanții U.M. 0735 Ploiești către Conducerea SRI în special
de către prim-adjunctul directorului SRI, d-nul gl.lt. F. C., cât și în fața unei Comisii de Cercetare din
cadrul U.M. 0735 Ploiești.

Mai arată că, prim adjunctul directorului SRI, d-nul gl.lt. F. C. a încălcat prevederile art. 34 din Legea nr.
80/1995, privind statutul cadrelor militare, art. 27 din Legea nr. 14/1992, privind organizarea și
funcționarea S.R.I. și art. 70 din Regulamentul disciplinei militare atunci când a refuzat numirea unei
comisii de cercetare a contestațiilor la sancțiunile disciplinare ce i-au fost aplicate în anul 2012.

În acest context, evidențiază faptul că întocmirea subiectivă a aprecierilor de serviciu contravine atât
regulamentelor militare, cât și normelor interne ale SRI și reprezintă abatere de la disciplina militară.

Pe acest fond, consideră că lipsa de implicare a Conducerii S.R.I în cercetarea aspectelor semnalate de
subsemnatul în Aprecierea de serviciu a sa pe perioada 01.01._13 reprezintă o modalitate de evitare a
recunoașterii faptului că reprezentanții U.M. 0735 Ploiești care i-au evaluat activitatea profesională în
perioada 01,01._13 au săvârșit abateri de la, disciplina militară.

Cu ocazia luării la cunoștință de Aprecierea de serviciu a sa pe perioada 01.01._13, unii reprezentanți ai
U.M. 0289 București au specificat faptul că ar trebui să fiu mulțumit de calificativul de „Corespunzător”
primit (în Aprecierea de serviciu a a sa pe perioada 01.01._13) și s-au declarat foarte contrariați de faptul
că a precizat că intenționează să o contest

În conformitate cu prevederile R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate (publicat în Monitorul
Oficial nr. 815 din 5 decembrie 2012) și O.D. S.R.I. nr. S/1394/2012 a întocmit Raport de contestare a
Aprecierii de serviciu a sa pe perioada 01.01._13 pe care l-a înaintat ierarhic către persoanele abilitate
(inclusiv din Conducerea S.R.I.).

In data de 06.12.2013. în conformitate cu dispozițiile R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate
(publicat în Monitorul Oficial nr. 815 din 5 decembrie 2012), a înaintat un al doilea raport de contestare a
Aprecierii de serviciu a sa pe perioada 01.01._13 către directorul S.R.I. d-nul G. C. M.. la care nu a primit
răspuns din partea dânsului. Totodată, în data de 11.12.2013, a trimis o altă Cerere (anexată la prezenta
cerere de chemare în judecată, împreună cu actele doveditoare ale primirii de către S.R.I.) către directorul
S.R.I. d-nul G. C. M., prin intermediul căreia a solicitat în principal, anularea Aprecierii de serviciu a sa pe
perioada 01.01._13 și reanalizarea situației, la care nu a primit răspuns din partea dânsului.

În data de 23.12.2013, în prezența șefului direct al său din cadrul U.M. 0289 București, șeful Structurii de
Management Resurse Umane din cadrul U.M. 0289 București i-a prezentat un răspuns scris și semnat de el
însuși, în cadrul căruia i se aducea la cunoștință faptul că Structura de Management Resurse Umane din
cadrul S.R.I. (cu toate că nu avea competențe în acest sens) a hotărât/decis că nu poate contesta Aprecierea
de serviciu pe perioada 01.01._13 și trebuie să aștepte să-i fie întocmită Aprecierea de serviciu a sa pe anul
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2013 de către șefii ierarhici din cadrul U.M. 0289 București pentru a o contesta odată cu aceasta, ceea ce
reprezintă o încălcare flagrantă a Normelor interne de apreciere a activității desfășurate de cadrele militare
din cadrul S.R.I. stabilite de O.D. S.R.L nr. S/1394/2012 si ale noului O.D. S.R.I. care modifică Normele
interne de apreciere a activității desfășurate de cadrele militare din cadrul S.R.I. stabilite de O.D. S.R.I. nr.
S/1394/2012 (despre care mi s-a adus la cunoștință tot în data de 23.12.2013) și reprezintă încă o dovadă a
raptului că reprezentanții S.R.I. nu sunt în stare să respecte nici măcar actele normative pe care (tot
aceștia) le-au emis

Modificarea Ordinului Directorului S.R.L nr. S/1394/2012 (care stabilește normele interne de apreciere a
activității desfășurate de cadrele militare din cadrul S.R.I.), în sensul interzicerii contestării Aprecierii de
serviciu pe perioada 01.01._13. la aproximativ câteva săptămâni după ce a întocmit și înaintat ierarhic
Raportul de contestare a Aprecierii de serviciu a sa pe perioada 01.01._13 reprezintă încă un exemplu al
încălcării drepturilor subiective ale sale, al inconsecvenței și al ilegalităților săvârșite de reprezentanții
S.R.L.

De altfel, în ultimii ani au fost schimbate de mai multe ori O.D.S.R.L -urile referitoare la aprecierea de
serviciu, ceea ce arată fără niciun dubiu că nu s-a urmărit / nu se urmărește respectarea prevederilor legale,
ci constituirea în principal, a unui instrument prin care șefii ierarhici să impună un control total al
subordonaților, într-o manieră care depășește cu mult normele restrictive specifice sistemului militar și îi
încalcă drepturile și libertățile statuate în Constituția României, Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor
militare și Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului R. de Informații.

Pe acest fond, reia susținerile din celelalte procese (dosarele nr._, nr._ și nr._ ) aflate pe rolul Înaltei Curți
de Casație și Justiție pe care le are cu pârâții S.R.I, și U.M. 0735 Ploiești, potrivit cărora reprezentanții
pârâtului S.R.I. schimbă normele interne după bunul plac, fără a avea o bază legală în scopul protejării
unor activități ilegale care se desfășoară în cadrul S.R.I-

Nici răspunsul scris (din data de 23.12.2013) al șefului Structurii de Management Resurse Umane din
cadrul U.M. 0289 București, întocmit în baza răspunsului scris al Structurii de Management Resurse
Umane din cadrul S.R.I., nu ara nicio bază legală invocată/care să-1 susțină, ceea ce reprezintă încă un
exemplu al faptului că reprezentanții U.M. 0289 București iau decizii după bunul plac, fără a respecta
prevederile art.27 din Legea nr. 14 din 24.02.1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului R. de
Informații, R.G.-1. Regulamentul de ordine interioară în unitate (publicat în Monitorul Oficial nr. 815 din
5 decembrie 2012) și Normele interne de apreciere a activității desfășurate de cadrele militare din cadrul
S.R.L stabilite de O.D. S.R.I. nr. S/1394/2012 sau de noul O.D. S.R.I. (care stabilește normele interne de
apreciere a activității desfășurate de cadrele militare din cadrul S.R.I.).

Ulterior, la discuția din data de 23.12.2013 s-a alăturat și comandantul U.M. 0289 București care a adoptat
o conduită neprofesională la adresa a sa și a folosit exact aceleași exprimări la adresa a sa uzitate anterior
de comandantul U.M. 0735 Ploiești.

Astfel, comandantul U.M. 0289 București nu i-a permis să noteze răspunsul scris al șefului Structurii de
Management Resurse Umane din cadrul U.M. 0289 București, întocmit în baza răspunsului scris al
Structurii de Management Resurse Umane din cadrul S.R.I., în agenda de însemnări zilnice pentru a-l
împiedica astfel să a dovedit faptului că unii reprezentanți ai S.R.I. au încălcat dispozițiile actelor
normative invocate anterior.
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Totodată, comandantul U.M. 0289 București i-a precizat faptul că se aștepta să conteste Aprecierea de
serviciu pe anul 2013, la care i-a acordat calificativul de „Corespunzător” (deși nu avea/are competențe în
acest sens), același ca și cel din Aprecierea de serviciu pe perioada 01.01._13, pe care a contestat-o.

Astfel, din paragraful anterior rezultă faptul că, deși nu avea niciun drept legal de imixtiune în procedura
de întocmire, respectiv de stabilire a calificativului din Aprecierea de serviciu pe anul 2013, comandantul
U.M. 0289 București a încălcat cu bună știință, atât O.D. S.R.L nr. S/1394/2012 (care stabilește normele
interne de apreciere a activității desfășurate de cadrele militare din cadrul S.R.I.), că și noul O.D. S.R.I.
(care stabilește normele interne de apreciere a activității desfășurate de cadrele militare din cadrul S.R.L),
în prezența șefului ierarhic din cadrul U.M. 0289 București (care avea competențe să hotărască Aprecierea
de serviciu pe anul 2013 și, implicit, calificativul acordat la aceasta) pentru ca acesta să „știe” cum să
procedeze în cazul său (în cadrul Dosarului nr._ aflat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție a reclamat
faptul că șeful / comandantul U.M. 0289 București, în calitate de președinte al Comisiei de cercetare a
contestației la Aprecierea de serviciu pe anul 2012 a procedat de o manieră subiectivă în ceea ce privește
efectuarea cercetărilor contestației și adoptarea concluziilor aferente, fapt care a avut repercusiuni negative
majore asupra a sa în plan profesional).

Învederează că în mod informal a aflat că respectivul șef ierarhic din cadrul U.M. 0289 București
(menționat la paragraful precedent) este în relații de prietenie cu fostul șef pe care l-a avut în cadrul U.M.
0735 Ploiești, lucru care este de înțeles din moment ce amândoi au procedat similar în cazul său, proferând
inclusiv injurii la adresa acestuia, deși conduita impusă cadrelor militare dezavuează astfel de practici,
astfel că mutarea sa în cadrul U.M. 0289 București, la Ordinul (nr. 0205 din 01.10.2013) prim-adjunctului
directorului S.R.I., d-nul gl. lt F. C., nu este deloc întâmplătoare, ei urmărește un scop bine definit,
respectiv denigrarea profesională constantă a sa.

În acest context, solicită obligarea pârâților să declasifice și să depună la dosar Aprecierea de serviciu a sa
pe perioada 01.01._13, Raportul de contestare a Aprecierii de serviciu pe perioada 01.01._13, precum și
toată documentația care are legătură cu speța dedusă judecății (inclusiv normele interne ale S,R.L,
respectiv O.D. S.R.L nr. S/1394/2012 și noul 0.D.S.R.L) în vederea contestării/anulării/reanalizării
acestora și a reabilitării profesionale (în conformitate cu Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor
militare art. 73 „Cadrelor militare li se întocmesc aprecieri de serviciu Aprecierea de serviciu constituie
unicul document de evaluare a competenței profesionale, a calității morale, a perspectivelor de dezvoltare
și promovare, pe baza căruia ofițerii, maiștrii militari și subofițerii sunt înaintați în gradul următor”).

Consideră că prin întocmirea în mod rău voit a aprecierii de serviciu i-au fost încălcate, foarte grav,
drepturile legale (așa cum acestea sunt stipulate în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
regulamentele militare și normele interne ale S.R.L) i-a fost prejudiciat prestigiul profesional prin
prezentarea în mod eronat a activității pe care a desfășurat-o și i-a fost îngrădită înscrierea la concursuri
pentru ocuparea unor funcții conforme cu competențele și experiența profesională.

Pe acest fond, solicită instanței obligarea pârâtului S.R.I. să-1 numească într-o funcție raportată la
vechimea și experiența profesională a acestuia, care să corespundă cu parcursul profesional normal pe care
ar fi trebuit să-1 aibă dacă reprezentanții U.M. 0735 Ploiești ar fi evaluat în mod obiectiv felul în care si-a
îndeplinit atribuțiile de serviciu în perioada 0l.01._13.

De reținut faptul că această situație (întregul context) în care se regăsește a fost/este cunoscută de prim-

                                      10 / 68



Obligaţia de a face. Sentința nr. 6/2015. Curtea de Apel PLOIEŞTI
 

adjunctul directorului S.R.L, d-nul gl. It. F. C., dar acest aspect nu i-a împiedicat pe reprezentanții U.M,
0735 Ploiești să continue să îi întocmească în mod subiectiv aprecierile de serviciu, iar calificativele
obținute la acestea îi îngrădesc posibilitatea de a ocupa o funcție potrivită vechimii și experienței
profesionale și îi afectează prestigiul profesional.

e) Referitor la anularea actului administrativ prin care i-a fost acordat calificativul de „Corespunzător” de
către reprezentanții U.M. 0289 București, ca urmare a Aprecierii de serviciu pe anul 2013 și reevaluarea
activității profesionale pe perioada vizată, în sensul acordării calificativului de „Foarte B.” susține
următoarele:

În C. Notelor scrise pe care le-a depus în dată de 17.12.2013 în Dosarul nr._ (aflat pe rolul înaltei Curți de
Casație și Justiție) a specificat că a aflat în mod informal, că motivul real pentru care prim-adjunctul
directorului S.R.L. d-nul gl. It. F. C. a emis Ordinul nr. 0205 din 01.10.2013 prin care a fost mutat la U,M.
0289 București îi reprezintă continuarea exercitării de abuzuri către subsemnatul prin intermediul
reprezentanților acestei unități militare, care urmează să procedeze după o „metodologie” pe care o descrie
în paragrafele următoare.

Astfel, un alt aspect important de menționat în ceea ce privește Ordinul prim-adjunctului directorului
S.R.I. nr. 0205 din 01.10.2013 este cel referitor la comandantul U.M. 0289 București. Practic a trecut din
subordinea unei persoane care era/este cunoscută cu o atitudine ostilă la adresa sa, respectiv comandantul
U.M. 0735 Ploiești, în subordinea unei alte persoane care era/este cunoscută cu o atitudine ostilă la adresa
sa, respectiv comandantul U.M. 0289 București (măsurile derulate de comandantul U.M. 0735 Ploiești și
comandantul U.M. 0289 București în ceea ce-1 privește fac obiectul Dosarului nr._ aflat pe rolul Înaltei
Curți de Casație și Justiție).

Astfel, ținându-se cont de nivelurile ierarhice existente în cadrul U.M. 0289 București, apreciază
reclamantul că urmează să-i fie întocmite și hotărâte aprecierile de serviciu de către persoane aflate în
subordinea comandantului U.M. 0289 București, iar eventualele contestații vor fi soluționate de către
comandantul U.M. 0289 București (și nu și de către reprezentanți ai altor unități militare, cum a fost în
cazul Aprecierii de serviciu a sa pe anul 2012), ceea ce le oferă o modalitate mai facilă (și cu repercusiuni
mai reduse) de a săvârși abuzuri.

Un alt aspect care conduce la concluzia menționată anterior vizează faptul că prim-adjunctul directorului
S.R.I. d-nul gl. It. F. C.. 1-a numit pe subsemnatul. într-o structură a U.M. 0289 București, pe o funcție
care presupune desfășurarea unor activități profesionale care implică deținerea anumitor cunoștințe de
specialitate pe care nu le posedă (la nivelul exigențelor funcției, deoarece pregătirea profesională a sa este
de altă natură decât activitățile desfășurate) și nici nu a beneficiat, din partea pârâtului S.R.I.. de pregătire
adecvată în acest sens, ceea ce constituie un abuz grav și o încălcare clară a dreptului la muncă (art. 16
„Egalitatea în drepturi”, art. 41 „Munca și protecția socială a muncii” și art. 52 „Dreptul persoanei
vătămate de o autoritate publică” din Constituția României).

Mai arată că în data de 29.01.2014, reprezentanții/șefii ierarhici din cadrul U.M. 0289 București (șeful
nemijlocit și șeful direct) i-au prezentat Aprecierea de serviciu pe anul 2013. pe care i-au întocmit-o și
hotărât-o în data de 16.01.2014.

În urma studierii Aprecierii de serviciu pe anul 2013 întocmită si hotărâtă de reprezentanții U.M. 0289
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București, prin care i s-a acordat calificativul de „Corespunzător”, a constatat faptul că aceasta este
identică (atât la punctaj, cât și la calificativ) cu Aprecierea de serviciu pe perioada 01.01._13 întocmită și
hotărâtă de reprezentanții U.M. 0735 Ploiești, ceea ce dovedește faptul că activitatea profesională
desfășurată în perioada octombrie - decembrie 2013 în cadrul U.M. 0289 București, a fost ignorată
complet de șefii ierarhici din U.M. 0289 București și deci, neevaluată de aceștia.

Totodată, analizând Aprecierea de serviciu pe anul 2013 a constatat că acest document a fost întocmit și
hotărât, de către șefii ierarhici din cadrul U.M. 0289 București, fără respectarea prevederilor legale, a
regulamentelor militare, a O.D. S.R.I. nr. S/1394/2012 și ale noului O.D. S.R.I. (care stabilește normele
interne de apreciere a activității desfășurate de cadrele militare din cadrul S.R.I.).

Astfel, nici la întocmirea Aprecierii de serviciu pe anul 2013 nu s-a ținut cont de activitatea reală pe care a
desfășurat-o în perioada evaluată și de impactul problemelor medicale cu care s-a confruntat/se confruntă
asupra activității profesionale (după cum a specificat și la pt. d) din prezenta cerere de chemare în
judecată/ comandantul U.M. 0289 București luase hotărârea de a-i acorda calificativul de „Corespunzător”
la Aprecierea de serviciu pe anul 2013 cu aproximativ o lună mai devreme ca șeful direct sa hotărască
acest lucru (în data de 16.01.2014) și în prezența acestuia, pentru ca să „știe” cum trebuie să procedeze în
cazul său).

Subliniază faptul că șefii ierarhici din cadrul U.M. 0289 București au procedat în majoritatea cazurilor, la
fel ca șefii ierarhici din cadrul U.M. 0735 Ploiești. în sensul că:

- Nu a beneficiat, din partea pârâților S.RI. și U.M. 0289 București, de pregătire de specialitate/cursuri de
pregătire specifice / instruire, în mod adecvat, care să-mi faciliteze deprinderea cunoștințelor profesionale
și integrarea în activitatea U,M. 0289 București;

-Nu a beneficiat de acces decât la o mică parte din documentele interne în baza cărora U.M. 0289
București își desfășoară activitatea și pe care ar fi fost obligatoriu să le studieze integral pentru a lua la
cunoștință despre modul în care se derulează activitatea specifică a U.M. 0289 București.

-Nu a fost sprijinit de șefii ierarhici pentru integrarea în activitatea specifică a U.M. 0289 București;

-I-au fost încălcate în mod flagrant drepturile constituționale, fiind nevoit să revin cu mai multe solicitări
pentru a-mi apăra drepturile subiective.

-Cu toate că a raportat, de la prezentarea la U.M. 0289 București (în data de 07.10.2013) că nu deține
cunoștințele specifice și a evidențiat problemele medicale care nu-i permit desfășurarea activităților
profesionale, prim-adjunctul directorului S.R.I., d-nul gl lt. F. C., și șefii ierarhici din cadrul U.M. 0289
București au ignorat / ignoră în mod constant acest lucru.

-Reprezentanții U.M. 0289 București nu dețineau / nu dețin cunoștințele specifice pentru a-i evalua
activitatea profesională, astfel că au apreciat în mod subiectiv pentru activitatea profesională pe care a
desfășurat-o de la data prezentării (07.10.2013) la această unitate militară,

-Pentru a fabrica probe împotriva sa, șefii ierarhici din cadrul U.M. 0289 București i-au specificat că îi
listează documentele profesionale întocmite pentru a le „corecta” și a-i evidenția astfel „greșelile”,
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impunându-i să le și semneze pentru a-i „asuma răspunderea”, în fapt documentele profesionale întocmite
de fiind corectate de un alt coleg (deoarece șefii ierarhici din cadrul U.M. 0289 București nu dețineau/ nu
dețin cunoștințe profesionale pe linia de activitatea sa.

Reprezentanții U.M. 0289 București au luat la cunoștință de problemele medicale ale sale, fără a
întreprinde vreo măsură în sensul protejării acestuia.

Șefii ierarhici din cadrul U.M. 0289 București i-au dat ordine care excedau cadrului legal, fiind într-un
birou, alături de șeful nemijlocit, pentru a nu relaționa cu restul colegilor.

În timp era/este preocupat să-și îndeplinească atribuțiile profesionale, șefii ierarhici din cadrul U.M. 0289
București erau/sunt preocupați să-1 denigreze și să „fabrice probe” împotriva sa.

În data de 04.02.2014 a depus contestație/raport de contestare a Aprecierii de serviciu pe perioada
01.01._13 și Aprecierii de serviciu pe anul 2013 la Structura de Resurse Umane din cadrul U.M. 0289
București care, după îndelungi insistențe ale subsemnatului, a fost acceptată.

În data de 28.02.2014 a fost chemat de membrii Comisiei (formată exclusiv din reprezentanți ai U.M.
0289 București) de cercetare a contestațiilor pe care le-a înaintat atât la Aprecierea de serviciu pe perioada
01.01._13 întocmită de reprezentanții U.M. 0735 Ploiești, cât și la Aprecierea de serviciu pe anul 2013
întocmită de reprezentanții U.M. 0289 București, pentru a-i prezenta un Proces-verbal din data de
28.02.2014 prin intermediul căruia i s-a adus la cunoștință faptul că rezultatul soluționării celor două
contestații este negativ, în sensul că nu se modifică nimic din ceea ce hotărâseră anterior reprezentanții
U.M. 0735 Ploiești și cei ai U.M. 0289 București.

Subliniază faptul că a constatat în cadrul întregii proceduri de cercetare a celor două contestații la
Aprecierea de serviciu pe perioada 01.01._13 și Aprecierea de serviciu pe anul 2013 (de la numirea
membrilor Comisiei (formată exclusiv din reprezentanți ai U.M. 0289 București) de cercetare a celor două
contestații la Aprecierea de serviciu a sa pe perioada 01.01.2013 – 30.09.2013 și Aprecierea de serviciu pe
anul 2013, pe parcursul cercetărilor efectuate de membrii Comisiei, cât și ulterior, inclusiv în cadrul
Procesului-verbal din data de 28.02.2014) că au existat/există vicii de procedură, formă si fond, pe care le-
a semnalat membrilor Comisiei, dar aceștia nu au ținut cont de ele. Concret, a constatat că Procesul-verbal
din data de 28.02.2014 conține aproape exclusiv comentariile evaluatorului, respectiv o . acuzații grave si
aspecte nereale si sau prezentate tendențios, precum și câteva „constatări” ale membrilor Comisiei Pe acest
fond, învederează că întreaga cercetare a contestaților la cele două aprecieri de serviciu (care privesc anul
2013) a fost/este viciată, fiind evidențiate numeroase încălcări flagrante ale actelor normative interne ale
S.R.I.. precum și ale prevederilor legale, pe care le redau sintetic:

Reprezentanții U.M. 0289 București nu i-au oferit/aprobat suficient timp, nici în cadrul programului de
lucru și nici în afara acestuia, pentru a întocmi contestația/raportul de contestare a Aprecierii de serviciu
pe anul 2013 (care i-a fost întocmită și hotărâtă de șefii ierarhici din cadrul U.M. 0289 București) sub
motivația că „nu ai ce scrie în aceasta”, ceea ce reprezintă încă un exemplu al abuzurilor la care sunt
supus/ilegalitățile care se petrec în cadrul U.M. 0289 București.

Nu a existat/nu există o metodologie clară și obiectivă în baza căreia să i se evalueze activitatea
profesională.
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Comisia (formată exclusiv din reprezentanți ai U.M. 0289 București) de cercetare a contestațiilor nu avea
competențe legale să îndeplinească aceste sarcini profesionale și doar un singur membru al Comisiei avea
cunoștințe/competente. într-o măsură redusă, pe linia de activitate profesională.

Învederează că majoritatea membrilor Comisiei de cercetare a contestațiilor la Aprecierea de serviciu pe
perioada 01.01._13 și Aprecierea de serviciu pe anul 2013 nu aveau cunoștințe despre activitatea sa
profesională - unii dintre aceștia i-au confirmat acest lucru în mod informal - astfel că nu au putut să o
aprecieze în mod obiectiv.

Persoanele din Comisia de cercetare a contestațiilor la Aprecierea de serviciu pe perioada 01.01._13 și
Aprecierea de serviciu pe anul 2013 se aflau/se află în relații de subordonare față de comandantul U.M.
0289 București (persoană care a procedat de o manieră subiectivă când a făcut parte din Comisia de
cercetare a contestației sale la Aprecierea de serviciu pe anul 2012, motiv pentru care acțiunile acestuia fac
obiectul Dosarului nr._ aflat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție).

Comisia de cercetare a contestațiilor la Aprecierea de serviciu pe perioada 01.01._13 și Aprecierea de
serviciu pe anul 2013 a audiat „colegi” ai săi - ca „martori” - cu toate că aceștia nu aveau cunoștință - deloc
sau decât într-o mică măsură - de aspectele care făceau obiectul cercetărilor și au refuzat să-i prezinte
aspectele consemnate de aceștia în cadrul rapoartelor individuale pentru a putea formula apărarea.

Comisia nu a verificat și/sau nu a luat în considerare probe pe care le-a solicitat în susținerea
contestațiilor/rapoartelor de contestare a Aprecierii de serviciu pe perioada 01.01.20.13 - 30.09.2013
întocmită de reprezentanții U.M. 0735 Ploiești și a Aprecierii de serviciu pe anul 2013 întocmită de
reprezentanții U.M. 0289 București, nu i-a permis accesul decât la o mică parte din materialul probator
solicitat, nu i-a pus la dispoziție probele pe care să-i susțină apărarea, iar în timpul audierilor a fost nevoit
să clarifice aspectele solicitate de membrii Comisiei doar în baza memoriei sale.

Membrii Comisiei de cercetare a contestațiilor i-au cerut în timpul cercetărilor, să le pună la dispoziție
documente aflate în posesia U.M. 0735 Ploiești, fapt ce contravine art. 3. art. 25 lit. c). art. 33. art. 38. art.
Ip6. art. 140 alin. (2) lit. b) din Hotărârea nr. 585 din 13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naționale
de protecție a informațiilor clasificate în România, sens în care a refuzat să îndeplinească acest ordin ilegal
și a solicitat reprezentanților S.R.L să identifice o soluție legală pentru această problemă, demers care,
evident, a rămas fără răspuns (nu știu dacă din cauza incapacității acestora de a identifica o soluție legală
sau a faptului că aceștia nu sunt obișnuiți să identifice/utilizeze soluții legale).

Membrii Comisiei de cercetare a contestațiilor nu i-au pus la dispoziție actul întocmit de așa numitul
„evaluator” (pentru a lua la cunoștință de motivele pentru care mi-a apreciat activitatea profesională într-un
asemenea mod și a avea o bază pe care să-și fundamenteze susținerile/apărarea) și nici celelalte „probe”
care au fundamentat concluziile din documentul întocmit în urma finalizării „cercetărilor” (Procesul-verbal
din data de 28.02.2014) și nu i-au permis să-și expună detaliat punctele de vedere etc. ceea ce contravine
Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare art. 7 „îndatoririle, drepturile si libertățile cadrelor
militare sunt cele stabilite de Constituția României, de legile țării și de prezentul statut"”.

În cadrul documentului întocmit în urma finalizării „cercetărilor” (Procesul-verbal din data de
28.02.2014), Comisia s-a limitat doar să redea integral afirmațiile unui așa numit „evaluator”, precum și o .
acuzații nereale / nefondate (în principal, nemulțumiri ale unor reprezentanți ai S.R.I., U.M. 0198
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București și U.M. 0735 Ploiești, legate de denunțurile/dezvăluirile cu privire la ilegalități din cadrul S.R.I.)
preluate de la persoane a căror identitate au refuzat să i-o dezvăluie etc.

În aceste condiții, Comisia de cercetare a contestațiilor la Aprecierea de serviciu pe perioada 01.01._13
întocmită de reprezentanții U.M. 0735 Ploiești și Aprecierea de serviciu pe anul 2013 întocmită de
reprezentanții U.M. 0289 București nu a fost/nu a putut fi obiectivă în stabilirea exactă a circumstanțelor
faptice si a evitat să cerceteze cu atenție si responsabilitate aspectele semnalate, mai ales că unii dintre
membrii acestora au recunoscut în mod informal că nu au cunoștințele necesare pentru a îndeplini aceste
sarcini.

În mod informal a aflat că, în cadrul S.R.I., există o practică care constă în oferirea de funcții, grade,
diverse sporuri etc. și/sau șantajare (prin diverse metode) a anumitor cadre (în special persoane ușor
manipulabile, cărora li se promite că le va fi protejată identitatea, cum s-a întâmplat și în cazul angajaților
S.R.I. care au făcut declarații mincinoase împotriva sa) pentru a le „convinge” să facă declarații
mincinoase împotriva angajaților S.R.I. deveniți „incomozi” pentru acei reprezentanți ai S.R.I. care
săvârșesc ilegalități, deoarece le denunță practicile ilegale.

Pe acest fond, subliniază că prin întocmirea în mod subiectiv a Aprecierii de serviciu pe perioada
01.01._13 și Aprecierii de serviciu pe anul 2013, de către reprezentanții U.M. 0735 Ploiești, respectiv de
reprezentanții U.M. 0289 București, i-au fost afectate atât evoluția profesională (accederea în funcții
superioare, obținerea de grade superioare), cât și probitatea morală.

f)Cu privire la numirea într-o funcție raportată la vechimea și experiența profesională a acestuia și
acordarea gradului militar corespunzător acestora,precum și plata indexată/actualizată a diferențelor
financiare din solda militară.

Având în vedere aspectele prezentate la punctele d) și e) din prezenta cerere de chemare în judecată
solicită obligarea pârâtului S.R.I. să-1 numească într-o funcție raportată la vechimea și experiența
profesională a acestuia și să-i acorde gradul militar care să corespundă cu parcursul profesional normal pe
care acesta ar fi trebuit să-1 aibă dacă reprezentanții U.M. 0735 Ploiești și U.M. 0289 București ar fi
evaluat în mod obiectiv felul în care și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu în perioada 01.01._13, respectiv
în anul 2013.

Totodată, solicită obligarea pârâților la plata indexată/actualizată a diferențelor financiare din solda
militară rezultate în urma evaluării subiective a activității profesionale desfășurate în anul 2013.

g)Referitor la decontarea contravalorii transportului aferent mutării din

Garnizoana Ploiești (de la U.M. 0735 Ploiești) în Garnizoana București (la U.M.

0289 București) în data de 30.09.2013, un reprezentant al comenzii U.M. 0735 Ploiești i-a prezentat
Ordinul prim-adjunctului directorului S.R.I. (d-nul gl. It. F. C.) nr. 0205 din 01.10.2013 în care era stipulat
faptul că, începând cu data de 01.10.2013, este mutat la Structura 3 din cadrul U.M. 0289 București și i-a
ordonat ca până la data de 05.10.2013 să predea tot ce are în responsabilitate și să finalizeze fișa de
lichidare, pentru ca, în data de 07.10.2013, să se prezinte la U.M. 0289 București. Astfel, după ce a
îndeplinit ordinul trasat de respectivul reprezentant al comenzii U.M. 0735 Ploiești, a solicitat verbal,
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conform regulamentelor militare, să-i fie eliberat un document de transport în baza căruia să se deplaseze
la U.M. 0289 București, dar a fost refuzat în mod nejustificat, ceea ce reprezintă o încălcare a art. 9 lit. d)
din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

În temeiul art. 9 lit. d) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare și în baza Ordinului prim-
adjunctului directorului S.R.I. (d-nul gl. Lt F. C.) nr. 0205 din 01.10.2013, S.R.I. era/este obligat să îi
deconteze contravaloarea transportului aferent mutării din Garnizoana Ploiești (de la U.M. 0735 Ploiești)
în Garnizoana București (Ia U.M. 0289 București).

Cu toate că a făcut nenumărate demersuri de decontare a contravalorii transportului aferent mutării din
Garnizoana Ploiești (de Ia U.M. 0735 Ploiești) în Garnizoana București (la U.M. 0289 București) către
reprezentanții S.R.I., aceștia au refuzat/refuză în mod nejustificat să se achite de această obligație legală.

Cu privire la decontarea contravalorii alocației de hrană aferentă internării în Secția Recuperare, Medicină
Fizică și Balneologie Căciulata a Spitalului Clinic de Urgență „Prof, Dr. Agrippa I.” București (unitate
medicală aparținând S.R.L) în perioada 07.05._12 arată că potrivit Biletului de externare F.O. nr.
7266/2012 (document atașat în copie conformă cu originalul la prezenta cerere de chemare în judecată) al
pacientului D. D., eliberat de șeful Secției Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Căciulata a
Spitalului Clinic de Urgență Prof. Dr. Agrippa I. București, „contravaloarea alocației de hrană prevăzută
pentru spital se va deconta de către Spitalul de urgență „Dr. Agrippa I.”, la solicitarea pacientului asigurat”.

Cu toate că a făcut nenumărate demersuri de decontare a contravalorii alocației de hrană, prevăzută pentru
spital, aferentă internării sale, către reprezentanții S.R.I. Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa
I.” București, aceștia au refuzat/refuză în mod nejustificat să se achite de această obligație legală.

i)Referitor la scoaterea la raport a sa în fața directorului Serviciului R. de Informații, d-nul G. C. M., în
temeiul dispozițiilor art. 27 din Legea nr. 14 din 24.02.1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului
R. de Informații și prevederilor art. 126 alin. (1) și alin(2), art. 128 alin. (1) și alin. (2) și art. 134 alin. (6)
din R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate (publicat în Monitorul Oficial nr. 815 din 5
decembrie 2012) a solicitat/solicită scoaterea la raport în fața directorului S.R.I., d-nul G. C. M..

Cu toate că a făcut nenumărate demersuri în acest sens către directorul S.R.I., d-nul G. C. M., nu a primit
răspuns, în mod informal a aflat că demersurile au rămas fără rezultat întrucât, din dispoziția unui membru
al Conducerii S.R.I., nu a fost raportată nicio solicitare către acesta.

j)Cu privire la existența, la nivelul anului 2014, a unor foști lucrători/ angajați și informatori/colaboratori
ai fostului Departament al Securității Statului din Ministerul Afacerilor Interne (fosta Securitate
comunistă) în funcții de comandă/ conducere în cadrul S.R.I., respectiv în unitățile/structurile componente
ale instituției, precum și dacă au existat și/sau există ofițeri acoperiți ai S.R.I. în rândul magistraților și al
reprezentanților mass-media din România.

În mod informal a aflat că, la nivelul anului 2014, se regăsesc foști lucrători/angajați și
informatori/colaboratori ai fostului Departament al Securității Statului (D.S.S.) din Ministerul Afacerilor
Interne (fosta Securitate comunistă) în funcții de comandă/conducere în cadrul S.R.I., atât în cadrul U.M.
0735 Ploiești (unde am aflat, în mod informal, că există trei cazuri - două de foști angajați ai D.S.S. și unul
de informator al D.S.S.), cât și în cadrul altor unități / structuri componente ale instituției (unde a aflat, în
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mod informal, că există cazuri de foști angajați ai D.S.S.).

Învederează că, înainte cu câteva luni să acționeze S.R.I.-ul în judecată, i s-a transmis, în mod informal, că
„S.R.I.-ul are cunoștințe și pârghii la instanțe care să îl ajute să câștige procesele, așa că nu ai șanse să
câștigi” și, ținând cont de unele aspecte legate de domeniile de activitate unde activează ofițerii acoperiți,
pe care le-a aflat în mod informal, a solicitat reprezentanților S.R.I. să-i ofere lămuriri cu privire la
existența/inexistența de ofițeri acoperiți ai S.R.I în rândul magistraților și al reprezentanților mass-media
din România.

În susținerea demersului de la paragraful anterior, are în vedere și declarația data de către directorul S.R.I.,
d-nul G. C. M., după întâlnirea pe care a avut-o cu Comisia de control a S.R.I, în data de 12.02.2013, în
Parlamentul României, conform căreia „Nu există nicio incompatibilitate legată de activitatea serviciilor în
raport cu membri ai parlamentului sau cu puterea judecătorească. Este o declarație fermă”, precum și
concluzia enunțată de Asociația pentru Monitorizarea Justiției (A.M.J.), un O.N.G. compus din avocați și
specialiști în drept, potrivit căreia „Considerăm că declarația domnului M. din Parlamentul României nu
face decât să confirme că S. R. de Informații are colaboratori sau ofițeri activi din rândul magistraților.
Domnul M. nu a negat existența unor astfel de raporturi, nici nu a răspuns în mod transparent întrebărilor
care i-au fost puse de către parlamentari și ziariști. A ales însă să afirme inexistența unor situații de
incompatibilitate. Ceea ce echivalează cu o recunoaștere”.

De asemenea, A.M.J. consideră că directorul S.R.I., d-nul G. C. M., cunoaște numele judecătorilor și
procurorilor care colaborează cu serviciile secrete și care ar trebui să își piardă calitatea de magistrat:
„Revenind la problema incompatibilității, cu care domnul M. nu a fost corect informat, realitatea este că
Legea 303/2004 conține o prevedere prin care se interzice în mod expres o astfel de apartenență, sub
sancțiunea pierderii calității de magistrat: art. 7 - (1) judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți,
personalul de specialitate juridică asimilat acestora și personalul auxiliar de specialitate al instanțelor
judecătorești și parchetelor nu pot fi lucrători operativi, inclusiv acoperiți, informatori sau colaboratori ai
serviciilor de informații.”

Tot în mod informal a aflat că refuzul reprezentanților Conducerii S.R.I. (în special al prim-adjunctului
directorului S.R.I., d-nul gl. lt. F. C.) de a-1 numi într-o funcție / pe un post în cadrul Structurilor de
Resurse Umane din cadrul U.M. 0862 București sau U.M. 0167 București vizează evitarea accesului a sa la
activitățile U.M. 0862 București sau U.M. 0167 București, cel mai probabil din cauza faptului că în acest
fel aș putea obține informații care să-i permită să mă lămuresc în privința existenței / inexistenței de
personal acoperit al S.R.I. în justiție (în rândul magistraților) și mass-media.

k)Referitor la declasificarea unor documente aflate în posesia S.R.I., U.M. 0289 București și U.M. 0735
Ploiești, susține următoarele:

În temeiul prevederilor art. 20, art. 24 alin. (4), alin. (5) și alin. (10) și art. 33 din Legea nr. 182 din
12.04.2002 privind protecția informațiilor clasificate, art 7, art 8, art 17, art. 20 alin. (1) lit. a), lit b) și lit
c) și alin. (2), art 21 și art 24 din Hotărârea nr. 585 din 13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naționale
de protecție a informațiilor clasificate în România și art.1 lit. a) din Hotărârea nr. 781 din 25.07.Z002
privind protecția informațiilor secrete de serviciu a solicitat S.R.I., U.M. 0289 București și U.M. 0735
Ploiești, să declasifice o . documente (menționate la capătul de cerere (xii) în vederea contestării/atacării
unora dintre acestea, a folosirii ca și probatorii a unora dintre acestea în prezentul dosar, precum si. în
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special, a evidențierii caracterelor de nulitate și ilegalitate (clasificării ilegale) al unora dintre acestea
(consideră că nu-i pot susține afirmațiile privind activitățile ilegale desfășurate în cadrul S.R.I./de S.R.I. în
lipsa declasificării respectivelor documente și al depunerii acestora în prezentul dosar).

Învederează faptul că declasificarea unora dintre aceste documente este imperios necesară pentru a le
putea depune ca probe la prezentul dosar și a se constata astfel faptul că au fost clasificate în mod ilegal de
către reprezentanții S.R.I., pentru a ascunde o . ilegalități săvârșite în cadrul instituției.

Întemeiază solicitarea, în special, pe dispozițiile Legii nr. 182 din 12.04.2002 privind protecția
Informațiilor clasificate art.20, art. 24 alin. (5) și art. 33.

Faptul că în cadrul S.R.I. sunt încălcate prevederile legale reiese și din modul în care reprezentanții S.R.I.
înțeleg să-și îndeplinească obligațiile profesionale stipulate în Legea nr.14/1992 legate de prezentarea
rapoartelor anuale de activitate.

Astfel, după ce ani la rând reprezentanții S.R.I. au ignorat în mod deliberat obligațiile legale de prezentare
a rapoartelor anuale de activitate ale instituției, la sfârșitul anului 2013, acestea au fost aprobate „în mod
unitar” în Parlamentul României, fără a fi dezbătute, ceea ce demonstrează ori că activitatea profesională
derulată de S.R.I. se desfășoară în afara cadrului legal și deci nu trebuie dezbătută în Parlamentul
României sau controlată de Comisia de control a S.R.I. ori că activitatea profesională desfășurată de S.R.L
este ineficientă și trebuie „ascunsă”.

În acest context, evidențiază faptul că ilegalitățile săvârșite de către S.R.I. constatate atât de Convenția
Europeană a Drepturilor Omului (C.E.D.O.) cât și de instanțele de judecată din România, au avut ca punct
de plecare corupția (de exemplu, doi foști comandanți ai U.M. 0735 Ploiești au fost condamnați la o
pedeapsă privativă de libertate la sfârșitul anului 2012) și acțiuni de poliție politică și interceptări ilegale
ale comunicațiilor unor persoane (de exemplu, cazul B. și T. împotriva României, cazul T. M. împotriva
României și cazul D. P. împotriva S.R.I.) și au ajuns la crimă (de exemplu, cazul celor patru angajați ai
S.R.I. - dintre care un ofițer superior -condamnați, în luna ianuarie 2014, pentru uciderea unei persoane la
Timișoara).

Cât privește procedura prealabilă, arată că a întocmit trei rapoarte, în data de 28.02.2014. adresate
directorului S.R.I. d-nul G. C. M., comandantului U.M. 0289 București și comandantului U.M. 0735
Ploiești, prin intermediul cărora a semnalat că au existat/există vicii de procedură, formă și fond, atât în
cadrul cercetării efectuate de membrii Comisiei (formată exclusiv din reprezentanți ai U.M. 0289
București) de cercetare a celor două contestații la Aprecierea de serviciu a sa pe perioada 01.01._13 și
Aprecierea de serviciu pe anul 2013, cât și în cadrul procesului-verbal din data de

28.02.2014 și a solicitat reevaluarea/reexaminarea situației.

Având în vedere faptul că, anterior, reprezentanții S.R.I./unităților componente ale acestuia nu i-au
transmis răspunsuri la solicitările pe care le-a trimis, pe adresa de domiciliu a sa, pentru a avea dovezi că le-
au primit și a le putea prezenta ulterior instanței de judecată, în data de 01,03.2014, a trimis trei cereri
către S.R.I. reprezentat de d-nul director G. C. M.. U.M. 0289 București si U.M. 0735 Ploiești, prin
intermediul cărora a solicitat în principal, desființarea unei structuri a U.M. 0289 București care desfășura
/desfășoară activități profesionale care exced cadrului legal, reevaluarea activității profesionale pe
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perioada 01.01._13 și pe anul 2013, în sensul acordării calificativului de „Foarte B.”, achitarea unor
drepturi bănești, declasificarea unor documente etc.

În data de 17.03.2014 a fost chemat de comandantul U.M. 0289 București care l-a chestionat cu privire la
solicitările din cererea pe care a transmis-o U.M. 0289 București în data de 01.03.2014, în mod special
despre clarificarea afirmației privind activitățile profesionale derulate în cadrul Structurii 3 din U.M. 0289
București care exced cadrului legal și cererea de desființare a acesteia, și i-a ordonat să întocmească un
raport în care detaliază, în special, care sunt ilegalitățile la care s-a referit.

Având în vedere faptul că în anul 2012 a fost sancționat disciplinar de comandantul U.M. 0735 Ploiești
pentru că a denunțat ilegalități din cadrul U.M. 0735 Ploiești și pentru că ordinul pe care comandantul
U.M. 0289 București i l-a dat în data de 17.03.2014 era lung, nu era precis și avea suspiciuni cu privire la
legalitatea acestuia și adevăratul motiv pentru care l-a primit, a solicitat comandantului U.M. 0289
București să-i repete ordinul pentru a-1 putea nota într-una din agendele de însemnări zilnice pe anul 2014
pentru a-1 studia, a-1 înțelege și a-1 îndeplini, dar a fost refuzat.

Totodată, a raportat că cererea pe care a transmis-o U.M. 0289 București în data de 01.03.201, ce
reprezintă plângere prealabilă în temeiul art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ și o
va înainta cerere de chemare în judecată deoarece consideră că doar instanțele de judecată sunt învestite
legal să se pronunțe în legătură cu legalitatea / ilegalitatea activităților derulate de către S.R.I. și structurile
componente ale acestuia, context în care comandantul U.M. 0289 București i-a precizat că va iniția și
depune o plângere penală pe numele său pentru tăinuirea de infracțiuni.

Pe acest fond, a întocmit raportul ordonat de comandantul U.M. 0289 București, în cadrul căruia a detaliat
toate explicațiile pe care a fost în măsură să le ofer în condițiile enunțate anterior și l-a înaintat persoanei
desemnate de comandantul U.M. 0289 București, semnalând și faptul că S.R.I.-ul nu oferă nicio protecție
angajaților care denunță ilegalități săvârșite în cadrul instituției (având în vedere aspectele care fac obiectul
Dosarului nr._ al Înaltei Curți de Casație și Justiție, în cadrul căruia are calitatea de reclamant, iar S.R.I. și
U.M. 0735 Ploiești au calitatea de pârâți, precum și alte acțiuni ale altor colegi aflate pe rolul instanțelor
judecătorești), existând riscul unor repercusiuni la adresa subsemnatului.

În data de 18.03.2013, a fost chemat de comandantul U.M. 0289 București care i-a transmis faptul că îi va
da un răspuns scris la cererea pe care a transmis-o U.M. 0289 București în data de 01.03.2014.

În data de 14.04.2014 în timp ce se afla în concediu medical, a fost informat de reprezentanții U.M. 0289
București că trebuie să se prezinte la sediul S.R.I., pentru a-i fi comunicat răspunsul la cele trei petiții
adresate S.R.I., U.M. 0289 București și U.M. 0735 Ploiești. După ce a fost obligat să treacă prin toate
filtrele de securitate și a fost verificat în mod excesiv, a fost primit în sediul S.R.I., unde i s-a transmis că s-
a produs o neînțelegere și trebuie să se prezinte a doua zi pentru a i se comunica răspunsul.

Astfel, deși în cele trei cereri / petiții a specificat foarte clar că dorește ca răspunsul la acestea să-i fie
transmis pe adresa de domiciliu, reprezentanții S.R.I. l-au chemat în mod abuziv la sediul S.R.I. pentru a-i
comunica răspunsul.

În data de 15.04.2014. reprezentanții S.R.I. i-a prezentat un răspuns scris (document clasificat) - în speță o
anexă la un raport, care nu apreciază că răspundea la solicitările sale îl nemulțumea/ nemulțumește profund
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(în principal, din cauza faptului că reprezentanții S.R.I. nu au făcut nicio mențiune în aceasta cu privire la
ilegalitățile pe care le-a sesizat, fiind conștienți că acestea există și pot fi probate doar în situația în care
instanțele de judecată îi vor obliga să depună la dosarul prezentei cauze probatoriul solicitat la capătul de
cerere (xii)) și nefiind semnată de persoanele abilitate legal să facă acest lucru, respectiv directorul S.R.L,
d-nul G. C. M., comandantul U.M. 0289 București și comandantul U.M. 0735 Ploiești, ceea ce reprezintă o
încălcare a prevederilor art. 23. art. 24 si art. 27 din Legea nr. 14 din 24.02.1992 privind organizarea și
funcționarea Serviciului R. de Informații, art. 129 alin. (1) și alin. (2) și art. 131 alin. (1) din R.G.-1.
Regulamentul de ordine interioară în unitate (publicat în Monitorul Oficial nr. 815 din 5 decembrie 2012)
și art. 13 din Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor aprobată cu
modificări de Legea nr. 233 din 23.04.2002.

Cu toate că a solicitat reprezentanților S.R.I, în mod explicit, să-i permită accesul și la respectivul raport, a
fost refuzat în mod nejustificat, deși erau în discuție probleme care îl priveau strict pe el.

În afara comunicării răspunsului propriu-zis, unul dintre reprezentanții S.R.I. a făcut mai multe afirmații
nereale și denigrante la adresa sa, unele dintre acestea (în special cele care s-au referit la dezvăluirile sale
despre ilegalități comise în cadrul S.R.I și la continuarea acțiunilor în justiție) având un pronunțat caracter
intimidant și amenințător și evidențiind repercusiuni majore din partea S.R.L în ceea ce-l privește (adică
va fi eliminat din S.R.I, „la fel cum s-a întâmplat cu toți cei care au procedat de aceeași maniera ca tine”).

Solicită obligarea reprezentanților S.R.I. să depună, la dosarul prezentei cauze, anexa pe care a semnat-o de
luare la cunoștință la data de 15.04.2014 si raportul aferent acesteia pe care reprezentanții S.R.I au refuzat
să i-1 prezinte, precum și înregistrarea discuției din data de 15.04.2014 pentru a se dovedi abuzurile (în
special afirmațiile cu caracter intimidant și amenințător ale unui reprezentant S.R.I. la adresa sa) la care a
fost / este supus de unii reprezentanți ai S.R.I., precum și situația (dictatorială și totalitaristă) în care
aceștia au adus S..R.I. –ul.

Afirmațiile pe care le-a susținut în cererea de chemare în judecată din prezentul dosar pot fi probate
(există suficiente probe în acest sens care evidențiază ilegalități care s-au săvârșit/se săvârșesc în cadrul
S.R.I., U.M. 0289 București și U.M. 0735 Ploiești, cu mențiunea ca acestea se află în posesia pârâților și
nu are acces la acestea nici în cadrul instituțional, deși îndeplinesc condițiile legale) și demonstrate.

Avându-se în vedere datele/informațiile enumerate anterior, solicită instanței să-l îndrume/să-i indice cum
ar trebui să procedeze pe viitor pentru a nu mai fi pus în situația în care s-a aflat/se află în prezent,
respectiv dacă să respect ordinele ilegale ale reprezentanților S.R.I./șefilor ierarhici din S.R.I. ceea ce ar
însemna să încalc prevederile legislației române, sau să nu respecte ordinele ilegale ale reprezentanților
S.R.I./șefilor ierarhici din S.RJ. și să fie sancționat disciplinar de către aceștia. Cu alte cuvinte, ce este mai
important pentru un militar: să respecte prevederile legislației române și să fie sancționat disciplinar sau să
respecte ordinele ilegale ale superiorilor ierarhici pe care îi are în cadrul S.R.I. si să încalce astfel
prevederile legislației române, ceea ce îl aduce în situația de a fi șantajat pentru a nu denunța activități
ilegale ale S.R.I.

Pe acest fond, subliniază faptul că nu este singurul cadru militar al S.R.I. care a inițiat acțiuni în instanță,
întrucât aceasta era/este singura opțiune viabilă pentru a denunța ilegalități săvârșite în cadrul S.R.I.. U.M.
0289 București și U.M. 0735 Ploiești, și solicită instanței să-i oblige să respecte prevederile legale și să îl
reabiliteze profesional și moral.
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Învederează că în urma acțiunilor legale (de exemplu, sesizarea instanțelor de judecată cu privire la acte
administrative fără temei legal emise de reprezentanții S.R.I., abuzuri/ilegalități săvârșite de reprezentanții
S.R.I., ordinele ilegale pe care le-a primit de la reprezentanții S.R.I. și - cel mai important - faptul că a
înaintat cereri de declasificare a materialului probator al ilegalităților din cadrul S.R.I. pe care, evident,
aceștia au refuzat să-1 declasifice și să-l pună la dispoziția instanțelor de judecată) pe care le-a derulat
împotriva reprezentanților S.R.I., U.M. 0289 București și U.M. 0735 Ploiești, în cadrul dosarelor nr._ .
nr._ si nr._ aflate pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, aceștia i le-au imputat ca și acțiuni care denotă
atitudinea negativă/conduita necorespunzătoare a sa față de S.R.I. și au încercat/încearcă să-l cerceteze
disciplinar pentru ceea ce a afirmat/solicitările pe care le-a susținut în fața instanțelor de judecată.

Menționează faptul că o parte din aspectele (în special cele privind ilegalități săvârșite de unii reprezentanți
ai S.R.I.) evidențiate în prezenta cerere de chemare în judecată au fast sesizate în cadrul mai multor
cereri/petiții, Parlamentului României - Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului
pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului R. de Informații, respectiv
„Comisia de control a S.R.I.” (în data de 15.02.2014, cu confirmare de primire în data de 18.02.2014),
Parlamentului României - Camera Deputaților - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță
națională, Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții. Comisia pentru drepturile
omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia
pentru sănătate și familie (în data de 22.03.2014, cu confirmare de primire în data de 26.03.2014) și
Parlamentului României -Senat - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. Comisia
pentru cercetarea abuzurilor, combaterea parlamentar asupra activității Serviciului R. de Informații,
respectiv „Comisia de control a S.R.I.” (în data de 15.02.2014, cu confirmare de primire în data de
18.02.2014), Parlamentului României - Camera Deputaților - Comisia pentru apărare, ordine publică și
siguranță națională, Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții. Comisia pentru
drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru muncă și protecție socială și
Comisia pentru sănătate și familie (în data de 22,03.2014, cu confirmare de primire în data de
26.03.2014).

Mai arată că în perioada 31.03.2014 – 12.04.2014, în timp ce se afla internat în regim ambulatoriu la
Spitalul clinic de Urgență „ Prof. Dr. Agrippa I. „ București, a fost contactat telefonic pentru a se prezenta
la Comisia Comună Permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului
parlamentar asupra activității SRI pentru a detalia aspectele semnalate în cereri/ petiții, solicitare căreia i-a
dat curs.

Subliniază faptul că audierea sa de către președintele Comisiei Comunei Permanente a Camerei
Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului R. de
Informații s-a realizat fără a avea acces la probatoriu solicitat, astfel că, în lipsa acestuia nu a fost în
măsură să-și probeze afirmațiile, cu toate că a solicitat în mod expres acest lucru, astfel că solicitarea sa a
rămas în analiză.

Față de situația de fapt anterior expusă precum și față de dispozițiile legale citate și comentate, solicită
instanței admiterea cererii astfel cum a fost formulată și înaintată.

Reclamantul și-a întemeiat cererea pe prevederile art. 1 alin. 1, art. 2 alin. (1), (2), art. 8 (1), art.10 alin.
(1), art. 11 alin. (1), art. 13, art. 14, art. 18 din Legea nr. 554/2005 și C. proc. civ. precum și pe toate
dispozițiile de drept substanțial și procesual invocate în cuprinsul său.
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S. R. de Informații - UM 0735 Ploiești, a formulat întâmpinare, care solicită pe cale de excepție, cu
privire la pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, admiterea excepției de procedură, declinatorie și absolută a
necompetenței teritoriale a Curții de Apel Ploiești și, prin urmare, trimiterea dosarului spre justă
soluționare instanței competente, respectiv Curtea de Apel București;

Totodată, solicită admiterea excepției netimbrării acțiunii și anularea acesteia ca netimbrată;

Cu privire la pct. 7, 8, 9, solicită admiterea excepției necompetenței materiale a curții de apel și trimiterea
cauzei spre competentă soluționare Tribunalului București;

Pe fond, solicită respingerea acțiunii ca neîntemeiată.

În continuare, susține că în condițiile art. 26 și 28 din Decretul nr. 31/1954 coroborat cu art. 1 din Decretul
C.P.U.N. nr. 181/1990, S. R. de Informații s-a înființat și a dobândit personalitate juridică context în care
prin efectul art. 34 din Decretul nr. 31/1954 și art. 25 alin. (3) din Legea nr. 14/1992 anumitor unități
militare ale Serviciului le-a fost acordată personalitatea juridică specială, respectiv dreptul ordonatorilor de
credite de a angaja, lichida și ordonanța cheltuieli pe parcursul exercițiului bugetar, în limita creditelor
bugetare aprobate.

Astfel, art.25 alin.(3) din Legea nr.14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului R. de Informații
prevede că „unitățile Serviciului R. de Informații, ai căror comandanți au calitatea de ordonatori terțiari de
credite, sunt stabilite prin ordin al directorului Serviciului R. de Informații, au personalitate juridică și
utilizează creditele bugetare care le-au fost repartizate.”

Totodată, potrivit art.21 alin.(3) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, „ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate
numai pentru realizarea sarcinilor instituțiilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate
și în condițiile stabilite prin dispozițiile legale.”

În conformitate cu regulile mandatului instituite de art. 36 din Decretul nr. 31/1954 și transpuse, în
prezent, în art. 209 alin. (3) din noul Cod civil, Unitatea Militară 0198 București - Oficiul Juridic este
singura unitate abilitată să asigure reprezentarea intereselor instituției în litigiile aflate pe rolul instanțelor
din capitală sau din țară, în care unități ale Serviciului R. de Informații au fost chemate în judecată.

Competența de reprezentare este dată de dispozițiile alin.(1) al art.25 din Legea nr.14/1992: „în
componența Serviciului R. de Informații intră unități și subunități, în concordanță cu specificul activității
sale, echivalente structurilor din ministere”.

În aplicarea acestor dispoziții legale, prin Regulamentul de funcționare a Serviciului R. de Informații,
unitatea noastră a fost abilitată să desfășoare activități specifice oricărui Oficiu Juridic și implicit să
asigure reprezentarea juridică a tuturor unităților din compunerea instituției.

În acest sens, în ordinul de linie al Serviciului R. de Informații prin care unitatea este abilitată să reprezinte
în instanță toate unitățile din compunerea Serviciului R. de Informații s-au menționat următoarele:

„Art.2-Activitatea de contencios și de apărare, în justiție, a intereselor legale ale instituției, este organizată

                                      22 / 68



Obligaţia de a face. Sentința nr. 6/2015. Curtea de Apel PLOIEŞTI
 

și coordonată de Direcția Juridică (n.n. U.M. 0198 București) -Oficiul juridic și se realizează de către:

a)consilierii juridici din cadrul structurii specializate a Direcției Juridice, care au competență generală în
acest domeniu;

b)consilierii juridici de la anumite secții județene de informații, desemnați de șeful Direcției Juridice, cu
acordul șefilor unităților din care fac parte, în limitele competențelor materiale și teritoriale stabilite de
acesta.

(2) Consilierii juridici prevăzuți în alin.(1) reprezintă S. R. de Informații, exclusiv în scopul apărării
intereselor legale ale acestuia, în fața instanțelor judecătorești, în relațiile cu alte autorități sau instituții
publice, cu notarii publici, executorii judecătorești, precum și cu alte organizații publice sau private ori cu
persoanele fizice, pe baza și în limitele delegației semnate de șeful Direcției Juridice cu respectarea
prevederilor art.5 alin.(2) din prezentele instrucțiuni.”

Mai mult, învederează că reprezentarea intereselor instituției în litigiile aflate pe rolul instanțelor din
capitală sau din țară de către Unitatea Militară 0198 București Oficiul Juridic constituie informație de
interes public, potrivit art.2 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,
fiind publicată pe site-ul oficial al instituției noastre (www.sri.ro).

În aceeași ordine de idei, învederează că în cadrul oricărei instituții publice funcționează un Oficiu Juridic
care are ca atribut exclusiv reprezentarea instituției în instanță, indiferent dacă este chemată în instanță o
sucursală sau în cazul instituției noastre, o altă unitate.

Totodată, menționează că reprezentarea instituției în fața instanțelor judecătorești este asigurată de
consilieri juridici, membri ai asociațiilor profesionale constituite în baza Legii nr.514/2003 privind
organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cărora le revin toate drepturile și obligațiile
prevăzute de actul menționat.

În consecință, solicită a se lua act ca îndeplinirea actelor procesuale să se facă la sediul Serviciului R. de
Informații - Unitatea Militară 0198 București, în . nr. 24 - 26, sector 2, București.

Pe excepții, arată că în ceea ce privesc pct. 1,2,3,4,5,6,10,11,12, invocă aspecte cu privire la excepția
necompetenței teritoriale a Curții de Apel Ploiești.

Arată că reclamantul a depus cererea de chemare în judecată la Curtea de Apel Ploiești, în acest sens,
prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ dispun: „Litigiile privind
actele administrative emise sau încheiate de (...) autoritățile publice centrale, precum și cele care privesc
taxe și impozite, contribuții, datorii vamale, precum și accesorii ale acestora mai mari de 500.000 de lei se
soluționează în fond de secțiile de contencios administrativ și fiscal ale curților de apel, dacă prin lege
organică specială nu se prevede altfel.”

Competența materială a instanței de contencios administrativ este reglementată în funcție de: poziționarea
autorității publice pârâte în sistemul administrației publice care poate fi centrală sau locală, valoarea
impozitului, taxei, contribuției sau datoriei vamale care face obiectul actului administrativ contestat.
Potrivit primului criteriu, litigiul privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice
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centrale se soluționează în fond de secțiile de contencios administrativ și fiscal ale curților de apel, dacă
prin legea specială nu se prevede altfel.

Coroborat cu aceste dispoziții invocă prevederile art.1 din Legea nr.14/1992 care statuează în sensul în
care S.R.I. este: serviciul organizat de stat specializat în domeniul informațiilor privitoare la siguranța
națională a României, parte componentă a sistemului național de apărare, activitatea sa fiind organizată și
coordonată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

Astfel, consideră că instanța competentă material să se pronunțe asupra litigiului pendinte este, conform
textului legal invocat, Curtea de Apel.

Apreciază că raportat la capetele de cerere, la calitatea pârâtului de rangul 1 care este S. R. de Informații
cu sediul în ., sector 5, București, la actualul loc de muncă al reclamantului care se află în București, la
faptul că petentul locuiește cu contract de chirie în ..3, BI.7. ., București, competența aparține Curții de
Apel București.

Față de acestea, invocă excepția de necompetență teritorială relativă, care trebuie invocată înaintea altor
excepții, înainte de a se intra în dezbaterea fondului, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai putea
invoca această excepție, cu rugămintea de a înainta dosarul spre competentă soluționare la Curtea de Apel
București.

Ca o chestiune prealabilă, față de modul de redactare al acțiunii, solicită instanței să pună în vedere
reclamantei să-și precizeze acțiunea, în sensul de a indica petițiile la care nu a primit răspuns sau adresa de
răspuns prin care i s-a cauzat un prejudiciu.

Astfel, conform art. 1 alin.(1) din Legea nr. 554/2004 - contenciosul administrativ, „orice persoană care se
consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un
act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței de
contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau a
interesului legitim și repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât și
public.”

Or, până în prezent, petentul nu a indicat actul administrativ vătămător, astfel încât este necesară
precizarea acțiunii.

Totodată, pârâtul invocă aspecte cu privire la necesitatea timbrării acțiunii.

Precizează că dispozițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ stabilește obligația ca
pentru cererile formulate în baza prezentei legi să se perceapă taxele de timbru prevăzute de Legea
nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru (în prezent, O.U.G. nr.80/2013), pentru cauzele
neevaluabile în bani.

Totodată, menționează că în speță nu sunt incidente dispozițiile art. 269 alin. (1) din Codul muncii întrucât
Legea nr.80/1995 care reglementează condițiile, cazurile și sancțiunile care se aplică militarilor, este
derogatorie de la prevederile Codului Muncii.
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Doctrina juridică de specialitate - S. G., A. Ț. - Dreptul muncii, Ed. a II-a, Editura AII B., 2001, pag.26-27
statuează următoarele: „Cadrele militare în activitate, nu sunt salariați pentru că acestora nu li se aplică
Codul Muncii și celelalte dispoziții care alcătuiesc legislația muncii, ci drepturile și obligațiile acestora sunt
prevăzute prin acte normative speciale.(...).”

După cum se cunoaște, o persoană poate face parte din cadrele militare numai după acordarea gradului
militar de către organele competente, conform prevederilor Statutului cadrelor militare (Legea nr.80/1995)
însă, actul administrativ al unui asemenea organ nu reprezintă decât manifestarea de voință a uneia dintre
părți pentru încheierea unui raport juridic contractual, deoarece conform legii, îndeplinirea serviciului
militar sub formă de cadre militare nu constituie o obligație. însă, nu este vorba de un contract individual
de muncă, reglementat de legislația muncii, ci de un raport juridic contractual de muncă diferit de
contractul individual de muncă.”

Aceeași sursă doctrinară statuează în sensul că raporturile juridice de muncă ale militarilor prezintă
trăsături esențiale caracteristice, asemănătoare raporturilor izvorâte din contractul individual de muncă.

O primă trăsătură esențială constă în subordonarea militarului față de celălalt subiect al raportului juridic,
cu mențiunea că în executarea raportului juridic de muncă toate obligațiile cadrelor militare în activitate
poartă amprenta respectării disciplinei în muncă, în acest caz, a disciplinei militare, pe care militarii
profesioniști trebuie să o respecte.

O a doua trăsătură specifică a raportului atipic de muncă al cadrelor militare constă în aceea că raporturile
juridice de muncă se realizează prin prestații succesive și presupun o activitate de durată, de continuitate
ce se desfășoară în cadrul unui număr minim de ore care nu este inferior numărului de ore zilnic (lunar)
prestate de către persoanele încadrate prin contract individual de muncă.

O a treia trăsătură esențială a raporturilor juridice atipice ale militarilor constă în aceea că aceștia primesc
pentru activitatea desfășurată o remunerație denumită soldă lunară, iar nu salariu.

„În aceste condiții, având în vedere trăsăturile caracteristice ale raporturilor juridice contractuale de muncă
ale militarilor profesioniști, dar și prevederile actelor normative în materie, care stipulează că aceștia își
desfășoară activitatea pe baza raportului de muncă fundamentat pe dispozițiile Statutului cadrelor militare
(Legea nr.80/1995), precum și a altor reglementări emise în temeiul acestuia, apreciem că munca lor se
desfășoară în temeiul raportului atipic de muncă prezentat mai sus.”

În concluzie, arată că prevederile Codului muncii nu sunt aplicabile militarilor, întrucât activitatea acestora
se desfășoară exclusiv sub incidența statutului care reglementează drepturile și obligațiile cadrelor militare,
astfel că trimiterile reclamantului la dispozițiile generale ale dreptului muncii nu sunt corecte.

Întrucât reclamantul nu și-a îndeplinit o cerință legală de valabilitate a cererii, aceea de a achita taxa
judiciară de timbru, instanța trebuie să facă aplicația dispozițiilor art.33 din O.U.G. nr.80/2013, anulând
cererea ca netimbrată.

Cât privesc aspectele privind declasificarea unor documente solicitate în cererea de chemare în judecată,
pârâtul susține următoarele aspecte:
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Ca expresie a temeiului constituțional prevăzut la art. 31 alin. (3), prin efectul art. 12 alin. (1) lit. „a” din
Legea nr. 544/2001 informațiile clasificate din domeniul siguranței naționale sunt exceptate de la accesul
liber al cetățenilor.

Informații din domeniul siguranței naționale pot fi comunicate în condițiile art. 11 din Legea nr. 51/1991,
cu respectarea principiilor prevăzute în Legea nr. 182/2002.

În jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, s-a statuat că „art. 10 (n.n. din Convenția EDO) nu
acordă unui individ dreptul de accede la un registru unde figurează informații privitoare la propria sa
situație, nici nu obligă autoritățile statale ca acestea să-i fie comunicate”.

În conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a
informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare, prin declasificare se
înțelege „suprimarea mențiunilor de clasificare și scoaterea informației clasificate de sub incidența
reglementărilor protective prevăzute de lege”.

Informațiile se declasifică dacă se constată îndeplinirea a cel puțin uneia dintre condițiile prevăzute la art.
20 din H.G. nr. 585/2002, respectiv:

a)termenul de clasificare a expirat;

b)dezvăluirea informațiilor nu mai poate prejudicia siguranța națională, apărarea țării, ordinea publică, ori
interesele persoanelor de drept public sau privat deținătoare;

c)nivelul de clasificare a fost atribuit de o persoană neîmputernicită prin lege.

Prin aplicarea normelor juridice menționate, apreciază că nu sunt întrunite niciunul dintre criteriile
menționate la art. 20 din H.G. nr. 585/2002, întrucât condițiile de la lit. b) și c) nu sunt aplicabile în
situația dată, iar termenele de clasificare ale documentelor nu au expirat.

Art. 45 din Legea nr. 14/1992 prevede faptul că documentele interne de orice fel ale Serviciului R. de
Informații au caracter de secret de stat, se păstrează în arhiva sa proprie și nu pot fi consultate decât cu
aprobarea directorului, în condițiile legii.

În acest fel consideră că răspunde pe deplin acuzațiilor repetate formulate de reclamant prin care acesta
pretinde ca motiv al clasificării unor documente acela de a-l împiedica să se adreseze instanței ori pentru a
ascunde diverse ilegalități.

În temeiul art. 22 din Legea nr. 182/2002, S. R. de Informații a întocmit lista proprie cuprinzând
categoriile de informații secrete de stat în domeniul său de activitate, listă ce a fost aprobată prin H.G.
nr._/2002.

Învederează că activitatea profesională a ofițerilor din cadrul S.R.I., cum este și cazul D. D., cade sub
incidența art. 17 litera „f din Legea nr. 182/2002 care prevede că se încadrează în categoria informațiilor
secret de stat activitatea de informații desfășurată de autoritățile publice stabilite prin lege pentru apărarea
țării și siguranța naționala.
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De asemenea, în raport cu dispozițiile art. 10 din Legea nr. 51/1991 și având în vedere exigențele impuse
prin Legea 182/2002, informațiile a căror divulgare este de natură să determine prejudicii Serviciului R.
de Informații fac parte din categoria informațiilor secrete de serviciu astfel cum acestea sunt definite la
art. 15 lit. „e” din Legea nr. 182/2002.

De asemenea trebuie coroborat cu prevederea art. 37 din Legea nr. 14/1992 care la rândul său precizează
faptul că personalul din S. R. de Informații are obligația de a păstra cu strictețe secretul de stat și
profesional, inclusiv după părăsirea în orice mod a serviciului.

Orice divulgare a datelor sau informațiilor cunoscute ca urmare a calității de salariat al Serviciului R. de
Informații este interzisă și se pedepsește conform legii.

Față de cele expuse anterior și în aplicarea prevederilor art. 31 din Constituția României și a principiului
„necesității de a cunoaște”, reafirmă disponibilitatea de punere la dispoziție a documentelor, la cererea
expresă a instanței de judecată.

În continuare mai arată pârâtul S. R. de Informații, că prin acțiunea formulată, reclamantul D. D. solicită în
principal obligarea instituției să desființeze o structură a sa (punctul i), să înființeze o structură
organizatorică (punctul ii), să modifice ordinul prin care a fost mutat în alta unitate (punctul iii), anularea
calificativelor acordate prin aprecierea de serviciu pentru anul 2013 (punctul iii și v) și subsecvent acestei
cereri sa fie numit într-o funcție „corespunzătoare parcursului profesional" si să-i fie indexată solda
(punctul vi și vii), plata contravalorii transportului pentru mutare (punctul viii), decontarea contravalorii
hranei pe timpul internării (ix), să oblige pe directorul S.R.I. să-l primească la raport (x), să-i fie
comunicate cadrele militare care au activat în fostele structuri ale D.S.S. (punctul xi), să oblige instituția la
declasificarea unor documente (xii) și cheltuieli de judecată (punctul xiii).

Deși conform legii, îndeplinirea serviciului militar nu constituie o obligație, actul administrativ de acordare
a gradului militar nu reprezintă decât manifestarea de voință a uneia dintre părți pentru încheierea unui
raport juridic contractual fără a fi vorba de un contract individual de muncă, reglementat de legislația
muncii, ci de un raport juridic contractual diferit de contractul individual de muncă."

În aceste condiții, având în vedere trăsăturile caracteristice ale raporturilor juridice de muncă ale
militarilor profesioniști, dar și prevederile actelor normative în materie, care stipulează că aceștia își
desfășoară activitatea pe baza dispozițiile Statutului cadrelor militare (Legea nr.80/1995), precum și a altor
reglementări emise în temeiul acestuia, apreciem că munca lor se desfășoară în temeiul raportului atipic de
muncă prezentat mai sus.

Ca atare în considerarea calității sale de militar, reclamantului i se aplică prevederile Legii speciale nr.
80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, S. R. de Informații este organizat și funcționează în baza Legii nr. 14/1992, unde la art. 27 se
stipulează că: „Personalul S.R.I. se compune din cadre militare permanente și salariați civili, care
îndeplinesc atribuții operative și administrative. Cadrele militare au toate drepturile și obligațiile prevăzute
pentru militarii armatei române, de reglementările legale, statutele și regulamentele militare”.

În concluzie statutul cadrelor militare este unul derogatoriu de la normele de dreptul muncii fiind In același
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timp diferit și de statutul funcționarilor publici. Statutul este unul ce are la bază nevoia sistemului de a fi
capabil să acționeze imediat în domeniul pentru care a fost creat motiv pentru care la baza acestuia se află
puternica nevoie de subordonare a cadrelor militare și de mobilitate a acestora.

Cu privire la cererea de desființare și înființare a unor structuri în organigrama S.R.I. - punctele (i) și (ii)
respectiv punctul 1 lit. a) și b) din considerente, arată că:

Referitor la cererile privind structura organizatorică a unităților S.R.I., menționăm că, în conformitate cu
prevederile Legii nr.51/1991 privind securitatea națională a României, 4 republicată, Legii nr. 14/1992
privind organizarea și funcționarea Serviciului R. de Informații, cu modificările și completările ulterioare
și Legii nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, CSAT
organizează și coordonează activitatea Serviciului, stabilind structura organizatorică, efectivele și
regulamentele de funcționare ale instituției.

Astfel, prin Hotărârea C.S.A.T. nr._/2010 de aprobare a Regulamentului de funcționare a Serviciului și a
schemei organizatorice se stipulează că „Proiectarea structurală a unităților se stabilește și se modifică prin
Ordin al Directorului, la propunerea Biroului Executiv al Consiliului Director”.

În acest sens, potrivit prevederilor art. 8 din „Normele metodologice privind elaborarea statelor de
organizare, a regulamentelor de organizare și funcționare ale unităților SRI, precum și de modificare a
acestora”, aprobate prin O.D. nr._/2007, cu modificările și completările ulterioare, structurile și numărul
de funcții cuprinse în organigrame se propun în raport cu atribuțiile generale și specifice de realizare a
securității naționale determinate de situația operativă și cu natura activităților desfășurate de unități.

Conform dispozițiilor invocate, proiectarea structurilor din componența unei unități (propunerea de
creare/modificare/desființare) intră strict în competența materială a șefului unității respective, iar
aprobarea acestor propuneri este atributul conducerii instituției.

Prin urmare, ofițerii de execuție/conducere din cadrul unei unități nu pot înainta propuneri de
modificare/creare/desființare a unei structuri.

Cu privire la cererea de modificare a ordinului de mutare în altă unitate -punctul (iii) și punctul 1 lit .c) din
considerente precizează că cererile reclamantului referitoare la mutare în altă unitate și cea referitoare
schimbarea profilului de activitate învederează că în conformitate cu prevederile art. 74 din Legea 80/1995
privind statutul cadrelor militare încadrarea cadrelor militare în funcții se face, în primul rând, ținând
seama de nevoile forțelor armate și de competența acestora. La încadrarea ofițerilor în funcții se ține
seama și de experiența dobândită pe treptele ierarhiei militare.

Menționează că pertinența cererilor referitoare la mutarea sa nu poate fi susținută cu nici un fel de
argumente având în vedere faptul că mutarea din Direcția Județeană de Informații Prahova a fost cerută,
inclusiv prin cererea de chemare în judecată, iar schimbarea profilului de activitate nu ar aduce nici o
îmbunătățire a condițiilor de munca ambele activități fiind activități ce presupun muncă de birou.

Cu privire la cererea de anulare a calificativelor acordate prin aprecierea de serviciu pe anul 2013 și a
cererilor conexe acesteia -punctul (iv), (v), (vi), (vii) și punctul 1 lit. d), e), f) din considerente;
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În ceea ce privește legalitatea întocmirii aprecierilor de serviciu, precizează că sediul materiei îl constituie
dispozițiile art.73 din Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare conform cărora:

„ (1) Cadrelor militare li se întocmesc aprecieri de serviciu.

(2)Aprecierea de serviciu constituie unicul document de valoare a competenței profesionale, a calității
morale, a perspectivelor de dezvoltare și promovare, pe baza căruia ofițerii, maiștrii militari și subofițerii
sunt înaintați în gradul următor.

(3)Aprecierea de serviciu a cadrelor militare în activitate se face periodic, precum și în cazurile stabilite de
ministrul apărării naționale.

(4) Cadrelor militare în rezervă li se întocmesc aprecieri de serviciu în anul în care sunt propuse la
înaintarea în grad.

(5)Metodologia întocmirii aprecierilor de serviciu, în timp de pace, precum și sistemul de apreciere în
timp de război se stabilesc prin ordin al ministrului apărări naționale. Aprecierea se exprimă prin unul din
următoarele calificative: „excepțional”, „foarte bun”, „corespunzător”, „mediocru” sau „necorespunzător”.

În aplicarea acestor prevederi legale prin O.D.S.R.I. nr. S/864/2002, reeditat, s-a stabilit metodologia de
desfășurare a acțiunii de apreciere a cadrelor militare, sens în care în se menționează faptul că aprecierea
de serviciu constituie unicul document de prezentare oficială a rezultatelor activității desfășurată de către
ofițeri, maiștrii militari și subofițeri, de evaluare a competenței și potențialului lor, conținutul acestuia
fiind hotărâtor pentru selecționarea în vederea promovării/ retrogradării în/din funcții, înaintării în grad,
acordării unor drepturi de personal sau luării unor măsuri pentru perfecționarea pregătirii acestora.

Referitor la invocatele probleme legate de activitatea de apreciere a

activității arată că potrivit ordinului intern, ofițerului i-a fost adus la cunoștință, în scris, pe bază de
semnătură, prin comunicarea nr._ din 23.12.2013, faptul că în conformitate cu reglementările în vigoare,
pot fi contestate doar aprecierile anuale de serviciu cu prilejul semnării de luare la cunoștință și nu cele
partale, întrucât calificativele acordate în această etapă nu fac obiectul consemnării în documentele de
evidență.

Ulterior, ca urmare a contestării de către cel în cauză a aprecierii de serviciu pe 2013 a fost urmată
procedura reglementată prin ordinul intern, fiindu-i comunicat prin Procesul Verbal nr. S/_ din
28.02.2014, întocmit de comisia care a procedat la cercetarea contestației ofițerului la aprecierea de
serviciu pe 2013, că se menține punctajul general acordat de către șefii profesionali pentru toți itemii
contestați.

Hotărârea luată de comandantul care a dispus constituirea comisiei de cercetare a contestației, în baza
propunerilor acestei comisii, este definitivă.

Precizează că în temeiul prevederilor art. 126 alin. (1) din R.G. - 1 orice cadru militar are posibilitatea de a
solicita sprijinul comandanților pentru rezolvarea problemelor având dreptul de a se adresa cu raport
personal acestora, în speță ofițerul se poate adresa cu cereri/sesizări ce privesc ilegalități/abuzuri săvârșite
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de membrii comisiei în activitatea de apreciere.

Reclamantul a absolvit cursul universitar de masterat în cadrul Academiei Naționale de Informații cu
calificativul „corespunzător”, iar calificativele obținute de ofițer de la chemarea în activitate sunt: 2007
„corespunzător”, 2008 „mediocru”, 2009 „necorespunzător”, 2010 „corespunzător”, 2011 „corespunzător”.

Pentru activitatea desfășurată în anul 2008, apreciată cu calificativul „mediocru” și pentru cea din anul
2009 apreciată cu calificativul „necorespunzătore”, la data de 01.04.2010, în conformitate cu
reglementările interne, cel în cauză a fost retrogradat în funcție pentru a i se putea da sarcini mai ușoare cu
un grad mai mic de complexitate, pe care să le poată îndeplini corespunzător.

Edictarea normelor juridice interne care să reglementeze modul de efectuare a aprecierii de serviciu a
cadrelor militare în activitate este o abilitare legală acordată conducătorului instituției prin legi organice,
respectiv Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare (art. 73 și art. 109 alin. 1 și 2) și Legea nr.
14/1992 privind organizarea și funcționarea SRI (art. 23).

La nivelul Serviciului R. de Informații reglementarea aprecierii de serviciu a cadrelor militare în activitate
din S.R.I. se regăsește în ordinul intern].

Rezultatele profesionale slabe ale ofițerului și anumite dificultăți înregistrate în ceea ce privește integrarea
sa profesională au fost evidențiate, succesiv, de către toți șefii ierarhici ai acestuia.

Pe parcursul desfășurării activității sale profesionale, șefii săi ierarhici au constatat și raportat numeroase
carențe pe linia îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.

Astfel deoarece domiciliul reclamantul din prezentul dosar se afla în apropierea mun. Ploiești, în anul
2008, la absolvirea A.N.I., a fost repartizat la D.J.I. Prahova fiind numit într-un compartiment de muncă
ale cărui rezultate bune și foarte bune obținute de echipa de comandă a compartimentului pe linia formării
profesionale a ofițerilor tineri îl recomandau pentru formarea profesională a ofițerului într-un mediu
pentru care avea studii universitare.

Din cauza evoluției sale profesionale, pentru activitatea desfășurată în anul 2009, ofițerul a fost notat de
șeful său direct cu calificativul „necorespunzător” acesta propunând totodată și „evaluarea necesității
analizării în Consiliul de Onoare Calificativul a fost aprobat de conducerea unității.

în urma contestației depusă de ofițer, Comisia de Cercetare a Contestației a apreciat-o ca nefondată și a
propus respingerea acesteia și menținerea calificativului de „necorespunzător”.

La acea dată 2010, comanda unității a apreciat că iertarea acestuia și netrimiterea în fața Consiliului de
Onoare a fost apreciată de ofițerul în cauză ca un gest de bunăvoință și îl va face să respecte regulamentele
și disciplina militară precum și îndatoririle din fișa postului. Din păcate nu s-a întâmplat cum se spera.

Totodată precizează că ofițerul a refuzat să respecte procedura regulamentară de luare la cunoștință a
aprecierii de serviciu pe 2009, aspect consemnate în Procesul Verbal nr. Y/4.877.735 din 22.01.2010 și, de
asemenea, a refuzat să respecte și procedura regulamentară de luare la cunoștință de rezultatul contestării
aprecierii de serviciu pe anul 2009, aspecte consemnate în Procesul Verbal nr. Y/4.877.740 din
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26.01.2010.

Cu toate eforturile profesionale depuse de superiorii săi, în anul următor ofițerul nu a putut face vreun
progres, ba mai mult și-a manifestat și mai evident aceeași lipsă de reală preocupare profesională, de
capabilitate pentru integrarea în muncă.

Pe acest fond, în speranța că lucrurile se vor îndrepta revenind la normalitate, la data de 15.10.2010,
ofițerul a fost numit în altă funcție, în cadrul altui compartiment de muncă, condus și coordonat de alte
persoane.

Și pentru activitatea profesională desfășurată în anul 2011 cel în cauză a fost notat cu „corespunzător”,
calificativ pe care de asemenea l-a contestat consemnând, ca părere personală și acuzație nefondată la
adresa conducerii că acest calificativ reprezintă o continuare a „șicanelor” suferite la fostul loc de muncă.

Acuzațiile s-au dovedit false comisia de cercetare apreciind drept nefondată contestația formulată de
reclamant împotriva aprecierii de serviciu.

Pe actul de constatare al comisiei de cercetare, ofițerul a semnat de luare la cunoștință și a consemnat:
„...atitudinea șefului direct, nu s-a schimbat față de mine, preferând să-mi încarce programul de lucru
pentru a nu avea timp să prezint toate dovezile (ceea ce constituie un abuz) își menține hotărârea de a
trimite un raport către P. Adjunctul Directorului S.R.I., decizia îmi este motivată și de susținerea
necondiționată pe care șeful D.J.I. Prahova, o acordă șefului direct”.

Urmare rapoartelor adresate conducerii S.R.I. de cel în cauză, acesta a fost primit în audiență la nivelul
Cabinetului P.-Adjunctului Directorului S.R.I., în data de 01.06.2010.

Aspectele prezentate de reclamant cu ocazia primirii în audiență respectivă au fost analizate cu deferenta
necesară de unități cu atribuții pe linia de control intern, iar P.-Adjunctul Directorului S.R.I. a ordonat ca
ofițerului să i se transmită răspunsul, verbal, prin intermediul D.J.I Prahova. Astfel reclamantul a fost
informat că s-a dispus menținerea calificativelor acordate și deciziile comisiilor de evaluare.

Criteriile în baza cărora s-a realizat acordarea calificativelor respective sunt unele obiective, reglementate
prin norme interne stricte, și calificativele depinzând de volumul si calitatea activității desfășurate de cel
apreciat, de conduita acestuia în societate dar și față de colegi șt se realizează prin raportare la activitatea și
comportamentul celorlalți colegi ai celui în cauză.

Cu privire la cererea de scoatere la raport în fața directorului S.R.I. - punctul (x) și punctul 1 lit. i) din
considerente:

Referitor la solicitarea de a fi scos la raport la domnul Director G. C. M., menționează că cererea
constituie o reluare a celei formulate prin raportul ofițerului nr. S/_ din 15.10.2013, la care a primit
răspuns.

Locotenentul D. D. reiterează cererea, deși în baza aprobării date de Adjunctul Directorului Serviciului R.
de Informații i-a fost adus la cunoștință, în scris, pe bază de semnătură, prin comunicarea nr. S/_ din
18.11.2013, faptul că aprecierea asupra oportunității primirii în audiență fiind amânată până la
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soluționarea cauzei de către instanțele judecătorești a litigiului ce face obiectul unui dosar aflat pe rolul
Curții de Apel Ploiești.

Cu privire la cererea de comunicare de date și informații referitoare la cadrele ale S.R.I. - punctul (xi) și
punctul 1 lit. j) din considerente ;

Aspecte privind excepția necompetenței materiale a curții de apel, solicită admiterea acestei excepții și
trimiterea cauzei spre competentă soluționare Tribunalului București, întrucât sunt aplicabile dispozițiile
art. 22 din Legea nr.544/2001, conform cărora în cazul în care o persoană se consideră vătămată în
drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ
a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori
al instituției publice.

Pe fond, arătă că legislația privind organizarea, funcționarea și activitatea specifică Serviciului în domeniul
de referință, asigură respectarea cadrului legal de desfășurare a activității instituționale, art. 5 din Legea nr.
51/1991 statuând faptul că siguranța națională se realizează în conformitate cu legile în vigoare și cu
obligațiile asumate de România prin convențiile și tratatele internaționale referitoare la drepturile omului
la care este parte.

Legea instituie mecanisme de protecție juridică și instituțională a persoanei, astfel că cetățeanul care se
consideră lezat în drepturile sau libertățile sale poate sesiza oricare din comisiile permanente pentru
apărare și asigurarea ordinii publice ale celor două camere ale Parlamentului.

În respectarea obligațiilor ce îi revin potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și
funcționarea Serviciului R. de Informații, cu modificările și completările ulterioare, legiuitorul a statuat
obligativitatea instituirii controlului parlamentar asupra activității desfășurate de această instituție. Anual
sau când Parlamentul hotărăște, directorul Serviciului R. de Informații prezintă R. referitoare la
îndeplinirea atribuțiilor ce revin SRI, potrivit legii.

De asemenea, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 5 lit. „e” din Hotărârea Parlamentului României
nr. 30/1993, Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea
controlului parlamentar asupra activității Serviciului R. de Informații examinează Rapoartele înaintate
Parlamentului, potrivit legii, de către directorul Serviciului R. de Informații și întocmește un raport propriu
pe care îl înaintează birourilor permanente ale celor două Camere.

Or, până în prezent nu a fost constatată nicio încălcare a dispozițiilor legale de către instituția noastră ca
urmare a sesizării/verificării Comisiei, în contextul în care orice persoană este liberă să se adreseze acestui
organism care poate verifica inclusiv în ceea ce privește solicitarea de comunicare a unor date statistice
referitoare la structura de personal a instituției.

Astfel, apreciază că S.R.I. respectă și aplică dispozițiile art. 27 din Legea 14/1992 astfel încât în rândul
cadrelor militare din S.R.I. nu se regăsesc persoane care să fi făcut parte din structurile represive ale
statului totalitar, să fi comis abuzuri, informatori și colaboratori securității ori foști activiști ai partidului
comunist, vinovați de fapte îndreptate împotriva drepturilor și libertăților fundamentale ale omului (situații
a căror existență să fi fost constatată de către instanțele judecătorești conform legislației în vigoare).
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În concluzie, subterfugiile prin care reclamantul încearcă să apară ca „victimă” a unui sistem sunt
devoalate de cele menționate anterior și necesită a fi cenzurate ferm ca expresie a legii.

Cu privire la pct. 7, 8, 9, referitor la cererea de plată a diferențelor salariate, la cererea de decontare a
contravalorii alocației de hrana pe perioada internării, obiectivul Căciulata la cererea de decontare a
transportului.

Cu privire la excepția necompetenței materiale a curții de apel, solicită admiterea acestei excepții și
trimiterea cauzei spre competentă soluționare Tribunalului București, având în vedere că obiectul dosarului
îl constituie obligarea Serviciului R. de Informații la acordarea de drepturi salariate.

Apreciază că sunt aplicabile dispozițiile art.266 și 269 Codul Muncii, coroborate cu art.95 C.proc.civ.,
astfel încât soluționarea cererii este de competența Tribunalului București, completul de asigurări sociale.

Având în vedere aspectele prezentate, locul de muncă și reședința reclamantului, solicită admiterea
excepției de fond, dirimantă și absolută a necompetenței materiale a Curții de Apel Ploiești și trimiterea
cauzei la Tribunalul București.

Cu privire la cererea de decontare a contravalorii alocației de hrană pe perioada internării obiectivul
Căciulata - punctul (ix) și punctul 1 lit. h) susține că potrivit adresei D.J.I Prahova nr. U/S/_ din
17.03.2014, locotenent D. D., în perioada 07.05._12, cât a fost internat în Secția de Recuperare, Medicină
Fizică și Balneologie Căciulata, Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa lonescu București, a
beneficiat de compensația bănească a normei de hrană nr. 6 (12 zile x 21,56 lei/zi = 259 lei).

Cu privire la cererea de decontare a transportului - punctul (viii) și punctul 1 lit. g) menționează că cererile
ce vizează acordarea unor drepturi bănești precizează că astfel cum a fost comunicat U.M. 0289 București
de către U.M. 0472 București, în conformitate cu prevederile ordinului intern, pentru a beneficia de
decontarea cheltuielilor de transport la mutarea într-o altă garnizoană, data prezentării ofițerului în unitatea
trebuie să corespundă cu data din documentul justificativ al decontării transportului.

Prin Ordinului A.P.I 205 din 01.10.2013, ofițerul a fost mutat la C.S.D., data prezentării la unitate a fost
07.10.2013, iar data bonului adus de acesta este 13.10.2013 astfel încât structurile financiare competente
nu au putut deconta cheltuielile invocate de petent.

Pentru toate aceste considerente, solicită respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată.

Cu actul înregistrat sub nr._/24.09.2014 reclamantul D. D. a formulat răspuns la întâmpinare, care
solicită respingerea excepțiilor formulate de S.R.I. - U.M. 0198 București prin întâmpinare, cât și
respingerea susținerilor pe fondul cauzei, cu consecința admiterii cererii de chemare în judecată astfel cum
a fost formulată, având în vedere următoarele considerente:

Cu privire la excepția necompetenței teritoriale a Curții de Apel Ploiești, arată că în conformitate cu
prevederile art. 10 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, „Reclamantul se poate adresa instanței de la domiciliul său sau celei de la
domiciliul pârâtului. Dacă reclamantul a optat pentru instanța de la domiciliul pârâtului nu se poate invoca
excepția necompetenței teritoriale.”
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În prezent, așa cum a arătat în cadrul cererii de chemare în judecată din prezentul dosar, domiciliul său
este în P., .. .. 13. jud. Prahova (loc unde a solicitat să-i fie comunicate actele de procedură din prezentul
dosar).

Avându-se în vedere că domiciliul său se află pe raza județului Prahova, coroborat cu dispozițiile art. 10
alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, este evident faptul că, în prezentul dosar, competența teritorială aparține Curții de Apel Ploiești.

Față de aspectele învederate, solicită respingerea excepției necompetenței teritoriale și să se stabilească
drept instanță competentă Curtea de Apel Ploiești.

Cu privire la excepția netimbrării acțiunii invocată de pârâtul S.R.I. prin întâmpinarea, precizează că
acțiunea a fost timbrată conform dispozițiilor legale în vigoare, cu o taxă judiciară de timbru de 600 lei,
conform recipiselor depuse în original la dosar, odată cu acțiunea introductivă și ulterior.

Față de aceste considerente solicită respingerea excepției netimbrării ca neîntemeiată.

Referitor la „Aspecte privind declasificarea unor documente solicitate în

cererea de chemare în judecată”, susține că în dovedirea și judecarea cererii de chemare în judecată este
esențial ca instanța să consulte documentele la care a făcut referire și care au legătură directă cu persoana
sa și cu aspectele criticate în Cererea de chemare în judecată. Or, în condițiile în care U.M. 0198 București
nu a dovedit cu ce afectează securitatea națională și / sau afectează S.R.I. eliberarea către el a unor
înscrisuri care îl privesc în mod direct, au fost clasificate în mod ilegal, conțin / protejează ilegalități și
care nu conțin decât aspecte ce nu fac obiectul clasificării în niciun stat european (contrar afirmațiilor
eronate ale U.M. 0198 București) devine foarte clar că decizia S.R.I. de a le clasifica reprezintă un abuz si
o încercare de a ascunde ilegalități

Apreciază reclamantul că prin refuzul de a-i elibera documentele solicitate, i s-a încălcat dreptul de a se
adresa instanței judecătorești, deoarece era / este imperios necesar să se prezinte în fața instanței de
judecată cu înscrisuri prin care să-și susțină cererile, mai ales că este vorba de documente pe care S.R.I. le-
a clasificat în mod ilegal în Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naționale
de protecție a informațiilor clasificate în România la art. 24 este specificat faptul că „Informațiile secrete
de serviciu se declasifică de conducătorii unităților care le-au emis, prin scoaterea de pe listele prevăzute la
art. 8, care vor fi reanalizate ori de câte ori este necesar”, iar la art. 8 că „în listele cu informații secrete de
serviciu vor fi incluse informațiile care se referă la activitatea unității și care, fură a constitui, în înțelesul
legii, secrete de stat, nu trebuie cunoscute decât de persoanele cărora le sunt necesare pentru îndeplinirea
atribuțiilor de serviciu, divulgarea lor putând prejudicia interesul unității”, ceea ce oferă cadrul legal
favorabil judecării prezentei spețe.

Documentele a căror declasificare o solicită nu intră în categoria actelor considerate clasificate, deoarece
fac referire la drepturile și libertățile cadrelor militare în activitate (cum este cazul subsemnatului), fiind
astfel evident că pârâții le-au secretizat în mod ilegal, fapt care este interzis de Legea nr. 182 din
12.04,2002 privind protecția informațiilor clasificate art. 24 alin. (5) „Se interzice clasificarea ca secrete
de stat a informațiilor, datelor sau documentelor în scopul ascunderii încălcării legii, erorilor
administrative, limitării accesului la informațiile de interes public, restrângerii ilegale a exercițiului unor
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drepturi ale vreunei persoane sau lezării altor interese legitime” și art. 33 „Este interzisă clasificarea ca
secrete de serviciu a informațiilor care, prin natura sau conținutul lor, sunt destinate să asigure informarea
cetățenilor asupra unor probleme de interes public sau personal, pentru favorizarea ori acoperirea eludării
legii sau obstrucționarea legii, ceea ce încalcă prevederile Legii nr. 182 din 12.04.2002 privind protecția
informațiilor clasificate art. 17 „În

categoria informațiilor secrete de stat sunt cuprinse informațiile care reprezintă sau care se referă la: „lit f)
„activitatea de informații desfășurată de autoritățile publice stabilite prin lege pentru apărarea țării și
siguranța națională;” și lit g) „mijloacele, metodele, tehnica și echipamentul de lucru, precum și sursele de
informații specifice, folosite de autoritățile publice care desfășoară activitate de informații;” și ale
Hotărârii nr. 585 din 13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor
clasificate în România art. 8 „în listele cu informații secrete de serviciu vor fi incluse informațiile care se
referă la activitatea unității și care, fard a constitui în înțelesul legii secrete de stat, nu trebuie cunoscute
decât de persoanele cărora le sunt necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, divulgarea lor
putând prejudicia interesul unității.”

Mai mult decât atât, documentele a căror declasificare o solicită au fost întocmite fără respectarea
prevederilor legale și a normelor interne ale S.R.I., ceea ce Ie face nule de drept, le exclude din rândul
actelor din sfera informațiilor clasificate și le anulează nivelurile de clasificare, de informații secrete de
stat și secrete de serviciu, așa cum sunt acestea stipulate în Legea nr. 182 din 12.04,2002 privind protecția
informațiilor clasificate, Hotărârea nr. 585 din 13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de
protecție a informațiilor clasificate în România și Hotărârea nr. 781 din 25.07.2002 privind protecția
informațiilor secrete de serviciu, motiv pentru care, în temeiul Legii nr. 182 din 12.04.2002 privind
protecția informațiilor clasificate art. 24 alin. (5) „Se interzice clasificarea ca secrete a informațiilor,
datelor sau documentelor în scopul ascunderii încălcărilor legii, erorilor administrative, limitării accesului
la informațiile de interes public, restrângerii ilegale a exercițiului unor drepturi ale vreunei persoane sau
lezării altor interese legitime.”, acestea sunt nule de fapt și de drept

Avându-se în vedere faptul că unele dintre documentele solicitate au fost întocmite fără respectarea
prevederilor legale și acoperă situații de acest fel, solicit și se impune declasificarea de urgență a acestora
deoarece sunt încălcate prevederile Legii nr. 182 din 12.04.2002 privind protecția informațiilor clasificate,
respectiv ale art. 24 alin. (5) care menționează că „Se interzice clasificarea ca secrete de stat a
informațiilor, datelor sau documentelor în scopul ascunderii încălcărilor legii, erorilor administrative,
limitării accesului la informațiile de interes public, restrângerii ilegale a exercițiului unor drepturi ale
vreunei persoane sau lezării altor interese legitime” și ale art. 20 care stipulează că „Orice persoană fizică
sau juridică română poate face contestație la autoritățile care au clasificat informația respectivă, împotriva
clasificării informațiilor, duratei pentru care acestea au fost clasificate, precum și împotriva modului în
care s-a atribuit un nivel sau altul de secretizare. Contestația va fi soluționată în condițiile legii
contenciosului administrativ.”

Dispozițiile art. 20 din Hotărârea nr. 585 din 13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de
protecție a informațiilor clasificate în România, invocate în întâmpinare, în mod eronat, de către U.M.
0198 București, nu își regăsesc aplicabilitatea în prezenta speță, întrucât S.R.I. a clasificat în mod ilegal
documentele a căror declasificare o solicită, motiv pentru care se aplică prevederile art. 24 alin. (5) și art.
33 din Legea nr. 182 din 12.04.2002 privind protecția informațiilor clasificate și se justifică constatarea
acestui fapt în cadrul procesului, în conformitate cu dispozițiile art. 20 din Legea nr. 182 din 12.04.2002.
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coroborat cu cele ale Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

De altfel, Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ prevede în mod expres (în Legea nr.
554/2004 a contenciosului administrativ la art. 1 alin. (1) se specifică că „Orice persoană care se consideră
vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act
administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței de contencios
administrativ competente, pentru anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim
și repararea pagubei ce i-a fost cauzată consacrând deci posibilitatea ca cetățenii nemulțumiți de un act
emis de o instituție publică să se poate adresa instanței de contencios administrativ.

Problema administrării și a admisibilității probelor, chiar și în cazul în care acestea au caracter clasificat
(reprezintă informații / date cu caracter clasificat) este cuprinsă în Codul de Procedură Civilă, în cadrul
căruia este stipulat la art 255. alin. (1) că „Probele trebuie să fie admisibile potrivit legii și să ducă la
soluționarea procesului” și la alin. (4) că „La cererea instanței, autoritățile competente sunt obligate să îi
comunice, în termenul stabilit, toate informațiile, înscrisurile ori reglementările solicitate”, ceea ce-i
permite a sa să solicite completului de judecată să oblige pârâții să declasifice și să elibereze/depună la
dosarul cauzei documente de acest tip pentru a-și susține cererile, potrivit art. 10 alin. (2) din Codul de
Procedură Civilă „Dacă o parte deține un mijloc de probă, judecătorul poate, la cererea celeilalte părți sau
din oficiu, să dispună înfățișarea acestuia, sub sancțiunea plății unei amenzi judiciare „.

De asemenea, ulterior învestirii instanței, caracterul clasificat (secrete de stat ori secrete de serviciu) al
informațiilor, datelor ori documentelor necesare judecării cauzei nu mai pot fi opozabile judecătorului și
nici părților din cauză, întrucât, în caz contrar, s-ar încălca dreptul de acces la o instanță independentă și
imparțială și dreptul la un proces echitabil.

Totodată, consideră că trebuie dată prioritate principiilor loialității administrării probelor, egalității
armelor și a dreptului la un proces echitabil consacrate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și de
jurisprudența CEDO, atunci când documente ce conțin informații clasificate constituie mijloace de probă.
Clasificarea unor documente, date, informații ce constituie mijloace de probă și limitarea sau
condiționarea accesului la acestea are influență directă asupra principiilor anterior menționate, ridicând
semnificative probleme de compatibilitate, cu influență nemijlocită și asupra principiilor independenței și
imparțialității judecătorului

Pe de altă parte, potrivit art. 24 alin. 5 din Legea nr. 182/2002 „este interzisă clasificarea ca secrete de stat
a informațiilor, datelor sau documentelor în scopul... restrângerii ilegale a exercițiului unor drepturi ale
unei persoane sau lezării altor interese legitime”, iar potrivit art. 33 „este interzisă clasificarea ca secrete de
serviciu a informațiilor... pentru favorizarea ori acoperirea eludării legii sau obstrucționarea justiției”.
Două din drepturile fundamentale ale omului, garantate de Constituție și Convenție, sunt dreptul de acces
la o instanță independentă și imparțială și dreptul la un proces echitabil. In situația condiționării sau
limitării accesului judecătorului și părților direct implicate în litigiu la acele acte/documente/informații
clasificate ale dosarului cauzei, aceste drepturi sunt iluzorii și nu efective.

Cu privire la afirmațiile U.M. 0198 București conform cărora „Art. 45 din Legea nr. 14/1992 prevede
faptul că documentele interne de orice fel ale Serviciului R. de Informații au caracter de secret de stat, se
păstrează în arhiva sa proprie și nu pot fi consultate decât cu aprobarea directorului, în condițiile legii, în
acest fel consideră că răspunde pe deplin acuzațiilor repetate formulate de reclamant prin care acesta
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pretinde ca motiv al clasificării unor documente acela de a-1 împiedica să se adreseze instanței ori pentru a
ascunde diverse ilegalități, subliniază, că acestea sunt contrazise de prevederile Legii nr. 182/12-_, privind
protecția informațiilor clasificate, respectiv ale art.24 alin. (5) „Se interzice clasificarea ca secrete de stat a
informațiilor, datelor sau documentelor în scopul ascunderii încălcărilor legii, erorilor administrative,
limitării accesului la informațiile de interes public, restrângerii ilegale a exercițiului unor drepturi ale
vreunei persoane sau lezării altor interese legitime”, ale art. 33 „Este interzisă clasificarea ca secrete de
serviciu a informațiilor care, prin natura sau conținutul lor, sunt destinate să asigure informarea cetățenilor
asupra unor probleme de interes public sau personal, pentru favorizarea ori acoperirea eludării legii sau
obstrucționarea justiției” și ale art.20 „Orice persoană fizică sau juridică română poate face contestație la
autoritățile care au clasificat informația respectivă, împotriva clasificării informațiilor, duratei pentru care
acestea au fost clasificate, precum și împotriva modului în care s-a atribuit un nivel sau altul de secretizare.
Contestația va fi soluționată în condițiile legii contenciosului administrativ.

Învederează faptul că, în urma Ordinului prim-adjunctului directorului S.R.1. (d-nul gl. Lt. F. C.) nr. 0205
din 01.10.2013. activitatea profesională pe care o desfășor în prezent excede cadrului legal și contravine
dispozițiilor legale specifice cadrelor militare, în cadrul cărora sunt incluși și ofițerii S.R.I., așa cum
acestea sunt stipulate în Legea nr. 14 din_ privind organizarea și funcționarea Serviciului R. de Informații,
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a
României, Legea nr. 182 din 12.04.2002 privind protecția informațiilor clasificate. Hotărârea nr. 585 din
13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România și
Hotărârea nr. 781 din 25.07.2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu, astfel că nu poate fi
vorba de nicio divulgare, intenția reprezentanților S.R.I. fiind aceea de a împiedica accesul onoratei
instanțe și al său la documentele a căror declasificare o solicit pentru a nu se putea constata ilegalitățile
săvârșite, în special în ultimii ani, fiindu-le teamă că vor fi nevoiți să răspundă penal pentru respectivele
fapte, având în vedere gravitatea acestora.

Afirmația U.M. 0198 București conform căreia „(...) reafirmă disponibilitatea de punere la dispoziția
documentelor, la cererea expresă a instanței de judecată", reprezintă o sfidare )a adresa justiției întrucât
S.R.I. interpretează o obligație legală ca și „disponibilitate”, mai ales în condițiile în care un judecător este
învestit cu puterea legală de a hotărî, în cadrul unui proces, dacă datele sau informațiile vehiculate au sau
nu au caracter clasificat, în conformitate cu art.10 și art. 255 din Codul de Procedură Civilă.

Subterfugiile de care încearcă să se folosească reprezentantul S.R.I. - U.M. 0198 București în ceea ce
privește declasificarea unor documente enumerate în cererea de chemare în judecată din prezentul dosar -
nu pot fi luate în considerare întrucât nu sunt fundamentate nici în fapt și nici în drept și nu reprezintă
decât o modalitate de a se ascunde ilegalitățile săvârșite de S.R.I. și o încercare de inducere în eroare a
instanței de judecată, alături de prejudicierea gravă a drepturilor subiective ale sale prin interzicerea
accesului la o . documente care privesc în mod direct situația acestuia și care demonstrează abuzurile la
care a fost / este supus de către S.R.I.

Față de cele precizate mai sus, consideră că, prin refuzul S.R.I. de a declasifica documentele enumerate în
cererea de chemare în judecată din prezentul dosar, reprezentanții instituției încearcă să ascundă
abuzurile/ilegalitățile săvârșite în ceea ce-1 privește pe subsemnatul, îmi încalcă drepturile constituționale
la apărare și justiție și îmi prejudiciază foarte grav onoarea și demnitatea, prin prezentarea eronată / falsă a
unor date și fapte din activitatea profesională a subsemnatului.
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Referitor la afirmațiile U.M- 0199 București privind „raporturile juridice ale militarilor” menționează că
acestea sunt prezentate într-o „interpretare proprie”, nerealistă care ignoră esența raporturilor juridice de
muncă ale cadrelor militare și evidențiază unele prevederi care dau o tentă „exagerată” acestora.

Exemplifică faptul că, potrivit art. 36 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, ofițerii în
activitate (cum este și cazul său) provin, în special, din absolvenții unor forme de învățământ militare și
absolvenții cu diplomă de licență ai unei instituții de învățământ superior civile care au promovat teste de
aptitudini și îndeplinesc o . condiții stabilite prin ordin al miniștrilor sau șefilor instituțiilor componente ale
sistemului apărării naționale, ordinii publice și securității naționale, iar, potrivit art. 1 din Legea nr.
80/1995 privind statutul cadrelor militare, acordarea gradului militar se face în raport cu pregătirea lor
militară și de specialitate, în condițiile prevăzute de lege. Astfel, acordarea gradului militar nu reprezintă în
niciun caz o manifestare de voință a unei părți» cum în mod eronat susține U.M. 0198 București în
întâmpinare, ci un acord de voință al ambelor părți, mai ales în condițiile în care, în România, nu mai este
obligatorie îndeplinirea stagiului militar.

Potrivit Constituției României, art. 16 alin. (3) „Funcțiile și demnitățile publice, civile sau militare, pot fi
ocupate, în condițiile legii, de persoanele care au cetățenia română și domiciliul în țară. Statul român
garantează egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru ocuparea acestor funcții și demnități”, iar
conform Legii nr. 14 din_ privind organizarea și funcționarea Serviciului R. de Informații art. 27
„Personalul Serviciului R. de Informații se compune din cadre militare permanente și salariați civili care
îndeplinesc atribuții operative și administrative. (...) Cadrele militare ale Serviciului R. de Informații au
toate drepturile și obligațiile prevăzute, pentru militarii armatei române, de reglementările legale, statutele
și regulamentele militare”.

Astfel, cadrelor militare din S.R.I. le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 80/1995, privind statutul cadrelor
militare, dar și cele ale Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii.

Referitor la susținerile de respingere a cererii de desființare și înființare a unor structuri în organigrama
S.R.I., exced cadrului legal și refuzul S.R.I. de a asigura accesul angajaților instituției la servicii de
medicina muncii prin crearea de structuri de medicina muncii / angajarea de medici de medicina muncii în
cadrul fiecărei unități / structuri componente a S.R.I., se va referi strict la evidențierea normelor legale
încălcate de instituția incriminată prin refuzul de a-i rezolva cererile.

Astfel, potrivit Legii nr. 51/1991 privind securitatea națională a României art. 4 alin. (1) „Prevederile art.
3 (din Legea nr. 51/1991 - n.n.) nu pot fi interpretate sau folosite în scopul restrângerii sau interzicerii
dreptului de apărare a unei cauze legitime, de manifestare a unui protest sau dezacord ideologic, politic,
religios ori de altă natură, garantate prin Constituție sau legi” și art. 5 „Securitatea națională se realizează în
conformitate cu legile în vigoare și cu obligațiile asumate de România prin convențiile și tratatele
internaționale referitoare la drepturile omului la care este parte.”, ceea ce, coroborat cu dispozițiile Legii
nr. 14 din 24.02.1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului R. de Informații, Legii nr. 80/1995
privind statutul cadrelor militare, Legii nr. 319 din 14.07.2006 a securității și sănătății în muncă. Legii nr.
418 din 18 octombrie 2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii. Legii
nr. 46 din 21 ianuarie 2003 privind drepturile pacientului. Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, Hotărârii
Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor modificată prin Hotărârea nr. 37 din
16.01.2008, Hotărârii Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, modificate și completate prin
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Hotărârea nr. 955 din 8 septembrie 2010, Normele generale de protecție a muncii aprobate prin Ordinul
Ministerului Muncii și Solidarității Sociale nr. 508 din 20 noiembrie 2002 și Ordinul Ministerului Sănătății
și Familiei nr. 933 din 25 noiembrie 2002, obligă S.R.I. să respecte prevederile legale și să îndeplinească
cererile sale.

Prin refuzul S.R.I. de a desființa Structura 3 din cadrul U.M. 0289 București (aparținând S.R.I.) în care a
fost încadrat prin Ordinul (nelegal) al prim-adjunctului directorului S.R.I. nr. 0205 din 01.10.2013, sunt
afectate foarte grav interesele statului român, care este nevoit să taie fonduri de la spitale și unități de
învățământ etc. pentru a finanța activitățile nelegale desfășurate de respectiva structură a S.R.I., precum și
interesele contribuabilului român, care se vede nevoit să achite taxe și impozite pentru finanțarea unor
activități nelegale (desfășurate de respectiva structură a S.R.I.) de al căror rezultat nu vor beneficia și, mai
mult decât atât, care le vor restrânge în mod substanțial și celelalte drepturi legale de care ar trebui să
beneficieze, în contextul (prezentat mai sus) de reducere a fondurilor alocate pentru serviciile oferite
cetățenilor de către statul român, precum și onoarea și demnitatea de militar a sa și a colegilor acestuia din
cadrul U.M. 0289 București.

De asemenea, prin refuzul S.R.I. de a înființa structuri de medicina muncii și de a angaja medici de
medicina muncii la toate unitățile/structurile componente ale S.R.I. sunt încălcate atât prevederile legale pe
care le-am enumerat în Cererea de chemare în judecată din prezentul dosar, cât și drepturile legale ale a sa
și ale colegilor acestuia din cadrul S.R.I. de a beneficia de serviciile medicale ale medicilor de medicina
muncii la care au dreptul în conformitate cu prevederile legale.

Învederează faptul că cererile adresate instanței vizează în mod exclusiv obligarea pârâtului S.R.I. să
respecte prevederile legale întrucât reprezentanții acestei instituții le încalcă în mod voit, iar alegațiile
U.M. nr. 0198 București conform cărora nu poate face propuneri de desființare și înființare a unor
structuri în cadrul S.R.I. fiind contrazise de dispozițiile legale invocate mai sus Legea nr. 14 din
24.02.1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului R. de Informații, Legea nr. 80/1995 privind
statutul cadrelor militare etc.), întrucât este de datoria oricărui cetățean indiferent de calitatea acestuia – să
semnaleze încălcări ale dispozițiilor legale, având dreptul să facă propuneri pentru remedierea acestor
situații.

Aspectele invocate de către U.M. 0198 București la paragrafele 3,4,5 și 6 de la pagina 8 din întâmpinare
demonstrează în mod clar că S.R.I. a încălcat/încalcă dispozițiile legale invocate mai sus (Legea nr. 14 din
24.02.1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului R. de Informații, Legea nr. 80/1995 privind
statutul cadrelor militare. Legea nr. 415 din 27 iunie 2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului
Suprem de Apărare a Țării etc.), contrazicându-se în mod flagrant prin susținerile enunțate.

Încălcarea dispozițiilor Legii nr.14 din 24.02.1992, privind organizarea și funcționarea Serviciului R. de
Informații, Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare și Legii nr. 415 din 27 iunie 2002 privind
organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării de către S.R.L este recunoscută de U.M.
0198 București prin evidențierea contradicțiilor dintre Hotărârea nr._/2010 a Consiliului Suprem de
Apărare a Țării (C.S.A.T.), care stabilește că „Proiectarea structurală a unităților se stabilește și se
modifică prin Ordin al Directorului (S.R.I. - n.n.), la propunerea Biroului Executiv al Consiliului Director
(al S.R.I. - n.n.)”, și normele S.R.I.. care stabilesc că „Proiectarea structurilor din componența unei unități
[propunerea de creare/modificare/desființare] intră strict în competența materială a șefului unității
respective, iar aprobarea acestor propuneri este atributul conducerii instituției. Prin urmare, ofițerii de
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execuție/conducere din cadrul unei unități nu pot înainta propuneri de modificare/creare/desființare a unei
structuri”.

De asemenea, în încercarea disperată de a ascunde ilegalitățile săvârșite în cadrul S.R.I., U.M. 0198
București subliniază faptul că și normele S.R.I. se contrazic între ele, susținând pe de o parte că normele
S.R.I. stabilesc că „Proiectarea structurilor din componența unei unități [propunerea de
creare/modificare/desființare] intră strict în competența materială a șefului unității respective, iar
aprobarea acestor propuneri este atributul conducerii instituției”, iar pe de altă parte că „Prin urmare,
ofițerii de execuție/conducere din cadrul unei unități nu pot înainta propuneri de
modificare/creare/desființare a unei structuri”, în condițiile în care șeful unei unități este un ofițer cu
funcție de conducere.

Referitor la susținerile privind respingerea cererii de modificare a ordinului de mutare în altă unitate în
temeiul legal invocat de U.M. 0198 București în întâmpinare (respectiv art. 74 din Legea nr80/1995
privind statutul cadrelor militare) este fals. întrucât „mutarea cadrelor militare în activitate dintr-o unitate
în alta” este reglementată de art. 76 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

Învederează că a solicitat modificarea Ordinului prim-adjunctului

directorului S.R.I. (d-nul gl. Lt. F. C.) nr. 0205 din 01.10.2013 (în sensul mutării sale într-una dintre
Structurile de Resurse Umane din cadrul U.M. 0862

București sau U.M. 0167 București), în principal, din cauză că d-nul gl. Lt. F. C. a fost mutat / menținut, în
cadrul U.M. 0289 București, pe un post / o funcție care presupune derularea de către el de activități
profesionale care exced cadrului legal și i-a afectat / îi afectează grav starea de sănătate Astfel, consideră
că este imperios necesară modificarea Ordinului prim-adjunctului directorului S.R.I. (d-nul gl. lt. F. C.) nr.
0205 din 01.10.2013 ca urmare a faptului că obligarea a sa la desfășurarea de activități care exced cadrului
legal îi afectează atât probitatea profesională, cât și pe cea morală, producându-i prejudicii grave.

Totodată, U.M. 0198 București încearcă să inducă în eroare instanța prin denaturarea adevărului în ceea ce
privește condițiile de muncă în situația schimbării profilului de activitate în cazul său, întrucât funcțiile
existente în Structurile de Resurse Umane din cadrul U.M. 0862 București sau U.M. 0167 București
presupun derularea de activități profesionale care îmbină munca de birou cu cea de teren, fiind respectate
astfel recomandările medicale ale medicilor specialiști/primari de specialitate făcute în cazul pentru a-i
proteja starea de sănătate.

Referitor la susținerile privind respingerea cererii de anulare a calificativelor acordate prin aprecierea de
serviciu pe anul 2013 și a cererilor conexe acesteia.

Cu privire la legalitatea întocmirii aprecierilor de serviciu precizează că reglementarea juridică a modului
de apreciere a cadrelor militare se regăsește în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare la art.
73 care arată că:

„Cadrelor militare li se întocmesc aprecieri de serviciu.

Aprecierea de serviciu constituie unicul document de evaluare a competenței profesionale,a calității
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morale,a perspectivelor de dezvoltare și promovare, pe baza căruia ofițerii, maiștrii militari și subofițerii
sunt înaintați în gradul următor.

Aprecierea de serviciu a cadrelor militare în activitate se face periodic, precum și în cazurile stabilite de
ministrul apărării naționale.

Cadrelor militare în rezervă li se întocmesc aprecieri de serviciu în anul în care sunt propuse la înaintarea
în grad.

Metodologia întocmirii aprecierilor de serviciu, în timp de pace, precum și sistemul de apreciere în timp
de război se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naționale. Aprecierea se exprimă prin unul dintre
următoarele calificative: „excepțional”, „foarte bun”, „bun”, „corespunzător”, „mediocru” sau
„necorespunzător”.

Această reglementare ar trebui să își regăsească aplicabilitatea și în cadrul S.RJ., în temeiul Legii nr.
14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului R. de Informații, care precizează la art. 27 că
„Personalul Serviciului R. de Informații se compune din cadre militare permanente și salariați civili, care
îndeplinesc atribuții operative și administrative. (...) Cadrele militare ale Serviciului R. de Informații au
toate drepturile și obligațiile prevăzute, pentru militarii armatei române, de reglementările legale, statutele
și regulamentele militare”.

Cu toate acestea, U.M. 0198 București susține că „prin O.D. S.R.I. nr. S/864/2002, reeditat s-a stabilit
metodologia de desfășurare a acțiunii de apreciere a cadrelor militare, sens în care în se menționează faptul
că aprecierea de serviciu constituie unicul document de prezentare oficială a rezultatelor activității
desfășurată de către ofițeri, maiștrii militari și subofițeri, de evaluare a competenței și potențialului lor,
conținutul acestuia fiind hotărâtor pentru selecționarea în vederea promovării/ retrogradării în/din funcții,
înaintării în grad, acordării unor drepturi de personal sau luării unor măsuri pentru perfecționarea pregătirii
acestora", ceea ce reprezintă o recunoaștere implicită a faptului că în cadrul S.R.I. nu sunt respectate
prevederile art. 73 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare și ale art. 27 din Legea nr.
14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului R. de Informații.

Totodată, U.M. 0198 București precizează în mod eronat că O.D. S.R.I. (Ordinul Directorului S.R.I.) nr.
S/864/2002 stabilește metodologia de desfășurare a acțiunii de apreciere a cadrelor militare, întrucât
Ordinul Directorului S.R.I. nr. S/864/2002 - reglementarea aprecierii de serviciu a cadrelor militare în
activitate din S.R.I. invocat de U.M. 0198 București a fost abrogat și nu a avut / nu are un fundament legal.

În prezent, activitatea de apreciere a activității desfășurate de cadrele militare din cadrul S.R.I. este
reglementată de Ordinul Directorului S.R.I. nr. S/1394/2012 și noul O.D. S.R.I. din anul 2013 (care
stabilește normele interne de apreciere a activității desfășurate de cadrele militare din cadrul S.R.I. și
modifică O.D. S.R.I. nr. S/1394/2012), acte normative care, la fel ca și Ordinul Directorului S.R.I. nr.
S/864/2002, nu au avut / nu au un fundament legal, atât din cauza faptului că art. 34 și art. 109 din Legea
nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (invocate de U.M. 0198 București) nu permit edictarea
acestora, cât și din cauză că directorul S.R.I. nu are / nu deține competența legală de a emite norme
juridice interne care să reglementeze modul de efectuare a aprecierii de serviciu a cadrelor militare în
activitate, deoarece cadrelor militare din S.R.I. le sunt aplicate prevederile Legii nr. 80/1995 privind
statutul cadrelor militare, Legii nr. 14 din 24.02.1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului R. de
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Informații și cele ale Legii nr. 53/2003 -Codul Muncii (potrivit dispozițiilor din Codul Muncii „Fac
obiectul dreptului muncii raporturile juridice de muncă generate de contractul de muncă, raporturile de
munca ale cadrelor militare permanente”.

De altfel, în ultimii ani au fost schimbate de mai multe ori O.D. S.R.I. -urile referitoare la aprecierea de
serviciu (ultima schimbare de acest gen având loc la sfârșitul anului 2013), ceea ce arată fără niciun dubiu
că nu s-a urmărit / nu se urmărește respectarea prevederilor legale, ci constituirea. în principal, a unui
instrument prin care șefii ierarhici să impună un control total al subordonaților. într-o manieră care
depășește cu mult normele restrictive specifice sistemului militar si le încalcă drepturile și libertățile
statuate în Constituția României, Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare și Legea nr. 14/1992
privind organizarea și funcționarea Serviciului R. de Informații.

Astfel, din susținerile U.M. 0198 București rezultă că activitatea de apreciere a cadrelor militare în cadrul
S.R.1. se desfășoară în afara cadrului legal.

După cum menționează și U.M. 0198 București, „aprecierea de serviciu constituie unicul document de
prezentare oficială a rezultatelor activității desfășurată de către ofițeri, maiștrii militari și subofițeri, de
evaluare a competenței și potențialului lor, conținutul acestuia fiind hotărâtor pentru selecționarea în
vederea promovării/ retrogradării în/din funcții, înaintării în grad, acordării unor drepturi de personal sau
luării unor măsuri pentru perfecționarea pregătirii acestora”, ceea ce demonstrează că șefii ierarhici din
S.R.I. sunt omnipotenți în ceea ce privește întocmirea aprecierilor de serviciu, astfel că totul depinde de
subiectivismul acestora. De exemplu, poți obține rezultate foarte bune în activitate, dar dacă șeful ierarhic
nu le ia în calcul - cum a fost și cazul său - și îți întocmește o apreciere de serviciu în care menționează
doar ceea ce dorește și / sau i se ordonă, acest lucru îți poate afecta grav cariera militară.

Referitor la problemele legate de activitatea de apreciere a activității susține următoarele:

Cât privesc aspectele privind nulitatea actelor administrative normative și individuale în baza cărora i-au
fost întocmite aprecierea de serviciu pentru perioada 01.01._13 și aprecierea de serviciu pe anul 2013,
ordinul Directorului S.RI. nr. S/1394/2012 care stabilește normele interne de apreciere a activității
desfășurate de cadrele militare din cadrul S.RI. (și noul O.D. S.R.1. din anul 2013 care stabilește normele
interne de apreciere a activității desfășurate de cadrele militare din cadrul S.RI. și modifică O.D. S.RI. nr.
S/1394/2012 - acte administrative normative în baza cărora mi-au fost întocmite aprecierile de serviciu)
este, așa cum se specifică la art. 2 alin. 1 lit c) din Legea nr. 554/2004, un"(...) act administrativ normativ
emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea executării în concret a legii, care dă
naștere, modifică sau stinge raporturi juridice; (...)".

În speță, sus-menționatul Ordin (și noul O.D. S.RI. din anul 2013 și Ordinele Directorului S.RI. privind
aprecierile de serviciu ale cadrelor militare în activitate din cadrul Serviciului R. de Informații care au fost
aplicate până în anul 2012 - inclusiv O.D. S.RJ. nr. S/1173/29.07.2008) a fost dat în executarea Legii nr.
80/1995 privind statutul cadrelor militare unde, la art. 73, se specifică: „Cadrelor militare li se întocmesc
aprecieri de serviciu. Aprecierea de serviciu constituie unicul document de evaluare a competenței
profesionale, a calității morale, a perspectivelor de dezvoltare și promovare, pe baza căruia ofițerii,
maiștrii militari și subofițerii sunt înaintați în gradul următor. Aprecierea de serviciu a cadrelor militare în
activitate se face periodic, precum și în cazurile stabilite de ministrul apărării naționale. Cadrelor militare
în rezervă li se întocmesc aprecieri de serviciu în anul în care sunt propuse la înaintarea în grad.
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Metodologia întocmirii aprecierilor de serviciu. în timp de pace, precum și sistemul de apreciere în timp
de război se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naționale. Aprecierea se exprimă prin unul dintre
următoarele calificative: „excepțional”, „foarte bun”, „bun”, „corespunzător”, „mediocru” sau
„necorespunzător”.

Potrivit dispozițiilor Ordinului Directorului S.R.I. nr. S/1394/2012 (și noul O.D. S.R.I. din anul 2013 și
Ordinele Directorului S.R.I. privind aprecierile de serviciu ale cadrelor militare în activitate din cadrul
Serviciului R. de Informații care au fost aplicate până în anul 2012 - inclusiv O.D. S.R.I. nr.
S/1173/29.07.2008), Ordinul (și Metodologia cuprinsă în acesta) a intrat în vigoare în anul 2012 (iar noul
O.D. S.R.I. din anul 2013 și Ordinele Directorului S.R.I. privind aprecierile de serviciu ale cadrelor
militare în activitate din cadrul Serviciului R. de Informații care au fost aplicate până în anul 2012 -
inclusiv O.D. S.R.I. nr. S/1173/29.07.2008 - la data emiterii) după tipărirea și difuzarea acestuia (acestora)
la unități, instituții și formațiuni militare.

În conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. 2 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă,
acestea (normele - n.n.) sunt obligatorii și „(...) se aplică, în mod corespunzător, și la elaborarea și
adoptarea proiectelor de ordine, instrucțiuni și de alte acte normative emise de conducătorii organelor
administrației publice centrale de specialitate”.

Astfel, conducătorul sus-zisului organ - id est - directorul Serviciului R. de Informații, în calitate de
emitent al Ordinul Directorului S.R1. nr. S/1394/2012 privind aprecierile de serviciu ale cadrelor militare
în activitate din cadrul Serviciului R. de Informații (cu Metodologia cuprinsă în acesta) și al noului O.D.
S.RI. din anul 2013 (cu Metodologia cuprinsă în acesta; precum și al Ordinelor Directorului S.RI. privind
aprecierile de serviciu ale cadrelor militare în activitate din cadrul Serviciului R. de Informații care au fost
aplicate până în anul 2012 - inclusiv O.D. S.RI. nr. S/1173/29.07.2008 - cu metodologiile cuprinse în
acestea) avea, sub sancțiunea constatării, de către instanțele competente, a inexistenței acestor două acte
administrative cu caracter normativ, obligația să ordone, nu multiplicarea, precum greșit a procedat, ci
publicarea lor în Monitorul Oficial, așa cum stipulează dispozițiile imperative ale art. 10 alin. final
(potrivit textului în vigoare la acea dată) din precitata Lege nr. 24/2000.

Mai mult, atunci când legiuitorul a găsit de cuviință să individualizeze acele acte administrative cu caracter
normativ ale conducătorilor organelor administrației publice centrale, care sunt exceptate de la publicarea
în Monitorul Oficial, modificând art. 11 al Legii nr. 24/2000 a stabilit: „(...) Nu sunt supuse regimului de
publicare în Monitorul Oficial al României (inter alia - n.n.): (...) actele normative clasificate, potrivit legii
(-.) emise (...) de organele administrației publice centrale de specialitate.”

În perpendiculară și negativă: nici Ordinul Directorului S.R.I. nr. S/1394/2012 privind aprecierile de
serviciu ale cadrelor militare în activitate din cadrul Serviciului R. de Informații si nici noul O.D. S.R.I.
din anul 2013 și Ordinele Directorului S.R.I. privind aprecierile de serviciu ale cadrelor militare în
activitate din cadrul Serviciului R. de Informații care au fost aplicate până în anul 2012 - inclusiv O.D.
S.R.1. nr. S/1173/29.07.2008 nu sunt acte normative ce conțin informații clasificate potrivit criteriilor
pertinente de la art. 15 lit b) - f) rap. la art. 18 și particularizate la art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind
protecția informațiilor clasificate.

Nefiind supuse procedurii prealabile a publicării în Monitorul Oficial, cele două documente, respectiv
Ordinul Directorului S.R.1. nr. S/1394/2012 (cu Metodologia aferentă, care este cuprinsă în Ordin) și noul
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O.D. S.RJ. din anul 2013 (cu Metodologia acestuia, precum și ordinele și metodologiile aferente care au
fost aplicate până în anul 2012), sunt nule, juris . și de nule efecte întrucât quodnullum est nullum producite
effectum, ceea ce nu există nu produce niciun efect.

În concluzie, orice evaluare a activității profesionale efectuată în baza respectivelor acte normative și orice
acte administrative unilaterale, respectiv aprecierile de serviciu, emise ulterior evaluării reprezintă
ilegalități.

Mai mult, atât Ordinul Directorului S.R.I. nr. S/1394/2012 privind aprecierile de serviciu ale cadrelor
militare în activitate din cadrul Serviciului R. de Informații, cât și noul O.D.S.R.I. din anul 3013 și
Ordinele Directorului S.R.I. privind aprecierile de serviciu ale cadrelor militare în activitate din cadrul
Serviciului R. de Informații care au fost aplicate până în anul 2012 - inclusiv O.D. S.R.I. nr.
S/1173/29.07.2008, încalcă dispozițiile Legii nr. 14 din 24.02.1992 privind organizarea și funcționarea
Serviciului R. de Informații art. 27 „Personalul Serviciului R. de Informații se compune din cadre militare
permanente și salariați civili, care îndeplinesc atribuții operative și administrative. (...) Cadrele militare ale
Serviciului R. de Informații au toate drepturile și obligațiile prevăzute, pentru militarii armatei române, de
reglementările legale, statutele și regulamentele militare” și Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor
militare art. 7 „îndatoririle, drepturile și libertățile cadrelor militare sunt cele stabilite de Constituția
României, de legile țării și de prezentul statut” și art. 73 „Metodologia întocmirii aprecierilor de serviciu.
în timp de pace, precum și sistemul de apreciere în timp de război se stabilesc prin ordin al ministrului
apărării naționale”.

Totodată, în Legea nr. 14 din 24.02.1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului R. de Informații
la art. 23 este menționat faptul că „În executarea atribuțiilor ce revin Serviciului R. de Informații,
directorul emite, potrivit legii, ordine și instrucțiuni, aspect care coroborat cu art. 109 din Legea nr.
80/1995 privind statutul cadrelor militare „Dispozițiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător și
ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor aparținând Ministerului de Interne și Ministerului Justiției,
respectiv serviciilor de stat specializate în domeniul apărării și siguranței naționale care, potrivit legii, au în
structurile proprii personal militar. Competențele ministrului apărării naționale, stabilite prin prezenta lege,
sunt îndeplinite, după caz, de conducătorii ministerelor și serviciilor respective; cele ale șefului Statului M.
General, de către înlocuitorii de drept ai acestora, iar cele ale colegiului ministerului, de consiliul director”
evidențiază faptul că directorul S.R.I. - la fel ca și ceilalți conducători de instituții din sistemul de apărare,
ordine publică și siguranță națională - are doar competențe limitate de aprobare. în cadrul instituției pe
care o conduce, a normelor juridice stabilite, în mod unitar, la nivelul sistemului de apărare, ordine publică
și siguranța națională.

De remarcat faptul că ministrul apărării naționale doar aprobă regulamentele militare, la fel ca și ceilalți
conducători de instituții din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, și nu le emite (cum
este cazul directorului S.R.I. legislația obligând fiecare conducător de instituție publică să aprobe anumite
prevederi cu caracter general care sunt uzitate în unitățile pe care le conduc, pentru a exista caracterul de
legalitate). Referitor la emiterea regulamentelor militare în România. învederez onoratei instanțe că
aceasta este atributul exclusiv al unei structuri specializate din cadrul Ministerului Apărării Naționale
(aceasta fiind și explicația faptului că la toate regulamentele militare din România este specificat în dreptul
emitentului - Ministerului Apărării Naționale).

Având în vedere cele enunțate și demonstrate mai sus, consideră că aproximativ toate ordinele emise în
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cadrul S.R.I. (printre care O.D. S.R.I. nr. S/912/200, O.D. S.RJ. nr. S/1049 din 11.08.2005, O.D. S.RJ. nr.
S/1159/2008 - Normele privind securitatea și sănătatea în muncă din cadrul S.RJ., O.D. S.RJ. nr.
1083/03.07.2006), de către directorul S.RJ., sunt nule, juri set de jure praesumptio și de nule efecte
întrucât, quod nullum est nullum producit effectum („Ceea ce nu există nu produce niciun efect”).

De asemenea, mai arată că o situație cu totul specială a fost/este înregistrată în cazul prim-adjunctului
directorului S.RJ.. d-nul gl. Lt. F. C.. care a emis acte administrative normative care privesc direcțiile de
acțiune ale S.R.I. fără a avea dreptul, deoarece acesta reprezintă exclusiv atributul Directorului S.R.I., ceea
ce constituie o încălcare a dispozițiilor art. 23 din Legea nr. 14 din 24.02.1992 privind organizarea și
funcționarea Serviciului R. de Informații.

În concluzie, așa cum a arătat și în cererea de chemare în judecată și în răspunsul la întâmpinare,
reprezentanții S.R.I., U.M. 0289 București și U.M. 0735 Ploiești, au întocmit Aprecierea de serviciu
pentru perioada 01.01._13 și Aprecierea de serviciu pe anul 2013 în baza unor acte normative interne nule
și cu încălcarea dispozițiilor art. 73 și art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare și
art. 23 din Legea nr. 14 din 24.02.1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului R. de Informații ca
răzbunare pentru faptul că a denunțat ilegalități săvârșite de unii reprezentanții ai Conducerii S.R.1. și
acoliți ai acestora.

Totodată, așa cum rezultă din cererile prealabile care au precedat cererea de chemare în judecată din
prezentul dosar, a solicitat Conducerii S.R.I. și comenzilor U.M. 0289 București și U.M. 0735 Ploiești să-
mi reevalueze activitatea profesională desfășurată, în sensul acordării calificativului de "Foarte B.",
precum și să emită un alt act administrativ / o altă apreciere de serviciu care să ateste acest lucru, fiind
refuzat în mod nejustificat; astfel că susținerea U.M. 0198 București din întâmpinare privind faptul că
"Hotărârea luată de comandantul care a dispus constituirea comisiei de cercetare a contestației (...) este
definitivă" este falsă și încalcă dispozițiile art. 126 din R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate
(publicat în Monitorul Oficial nr. 815 din 5 decembrie 2012 și aprobat prin Ordinul ministrului apărării
naționale nr. M.92 din 17 septembrie 2008, a cărui aplicabilitate se regăsește și în cadrul S.RJ.).

Mai arată că a fost încadrat în S. R. de Informații în urma promovării examenului de admitere la un curs
postuniversitar organizat de Academia Națională de Informații (și nu prin încadrare directă ca mulți dintre
„șefii ierarhici” pe care i-a avut / îi are și celelalte persoane din S.R.I. care fac referiri false la activitatea
profesională desfășurată de subsemnatul). în oferta de admitere la respectivul curs postuniversitar (difuzată
atât pe internet, pe site-ul instituției, cât și în mass-media națională și locală) era precizat faptul că, după
absolvire, cursanții vor dobândi statutul de angajați S.R.1. cu obligația de a accepta să își desfășoare
activitatea profesională în orice unitate componentă a S.R.I., în conformitate cu nevoile acestuia.

Pe acest fond, subliniază faptul că după finalizarea cursului postuniversitar organizat de Academia
Națională de Informații i s-a oferit posibilitatea de către S.R.I. (în calitate de Angajator) să-i expună
opțiunile cu privire la unitatea / locul de muncă unde aș vrea să-i desfășoare activitatea profesională. Cu
toate că a menționat foarte clar că nu doresc să îi desfășor activitatea profesională la U.M. 0735 Ploiești
(în principal, din cauza jignirilor - unele chiar și în scris - aduse de reprezentanți ai U.M. 0735 Ploiești și a
lipsei de preocupare a acestora pentru o relaționare profesională / instruire profesională adecvată a sa -
aspecte care încalcă prevederile regulamentelor militare și normele interne ale S.R.I., constatare pe care a
făcut-o încă din perioada când eram cursant al Academiei Naționale de Informații și care a rămas valabilă
și ulterior), reprezentanții acesteia nu au ținut cont de opțiunile sale și fără a anunța în prealabil, că au
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hotărât să îi „păstreze”, deși alte structuri S.R.I. își manifestaseră disponibilitatea de a îi accepta în cadrul
lor, iar U.M. 0735 Ploiești (respectiv Direcția Județeană de Informații/ D.J.I. Prahova) avea suficiente
opțiuni, ceea ce i-a încălcat dreptul de a alege conferit de Angajator (respectiv S.R.I.).

Astfel, cu toate că a solicitat să fie mutat la una dintre unitățile S.R.I. care își manifestaseră intenția de a îl
accepta în cadrul lor, reprezentanții U.M. 0735 Ploiești au refuzat fără să-i comunice motivul. De altfel,
arată că a aflat că motivul pentru care a fost „ oprit” la D.J.I. Prahova, în anul 2008, îl reprezintă faptul că
avea/ am domiciliul în apropierea municipiului Ploiești, deși nu a deținut și nu deține nicio proprietate
locativă, ceea ce i-a încălcat dreptul de a alege conferit de Angajator (respectiv S.R.I.).

Totodată, pentru a împiedica o eventuală mutare a sa la o altă unitate S.R.I., după momentul în care îi
expusese decizia clară în acest sens, reprezentanții U.M. 0735 Ploiești i-au întocmit în mod subiectiv
Aprecierea de serviciu pe anul 2007 pentru care a primit calificativul de „Corespunzător” (în Aprecierea
de serviciu pe anul 2007 a sa, reprezentanții U.M. 0735 Ploiești au menționat o . aspecte neadevărate /
jigniri la adresa sa, fără a face vreo referire la activitatea reală pe care a desfășurat-o chiar și în lipsa unei
preocupări a acestora pentru o relaționare profesională / instruire profesională adecvată), fapt care i-a
îngrădit ulterior posibilitatea de a accede în funcții superioare celei pe care o ocupa, dar și înaintarea în
grad.

Pe acest fond, subliniază că U.M. 0198 București încearcă să inducă în eroare instanța de judecată prin
prezentarea unor fapte scoase din context, respectiv că „a absolvit cursul universitar de masterat în cadrul
Academiei Naționale de Informații cu calificativul corespunzător, fără a evidenția faptul că acest
calificativ de „Corespunzător” i-a fost atribuit de reprezentanții U.M. 0735 Ploiești în Aprecierea de
serviciu pe anul 2007 și nu de reprezentanții Academiei Naționale de Informații.

Referitor la calificativele din aprecierile de serviciu pe care U.M. 0198 București susține că le-a obținut de
la chemarea în activitate, subliniază faptul că aprecierile de serviciu pentru fiecare an din perioada
2007-2013 i-au fost întocmite fără a se ține cont de prevederile legale și normele interne ale S.R.I. și
ascund nereguli foarte grave, pe care le voi evidenția după ce pârâții vor declasifica și depune la dosarul
cauzei.

Aprecierile de serviciu ale a sa pentru fiecare an cuprins în perioada 2007-2013. rapoartele de contestație
ale sale și hotărârile comisiilor de cercetare a contestațiilor la aprecierile de serviciu, precum și toată
documentația care are legătură cu speța dedusă judecății (inclusiv normele interne ale S.R.I. în baza cărora
i s-au întocmit Aprecierile de serviciu pentru fiecare an din perioada 2007-2013), context în care voi
expune aceste nereguli.

Motivul real pentru care i-au fost întocmite în mod subiectiv Aprecierile de serviciu pentru fiecare an din
perioada 2007-2013 și a fost retrogradat în funcție (în mod ilegal, atât în data de 01.04.2010, cât și în data
de 23.10.2012) îl reprezintă refuzul propunerii decizionalilor U.M. 0735 Ploiești de al încadra în această
structură după absolvirea cursului postuniversitar de la Academia Națională de Informații, antipatia șefilor
profesionali aflați în subordinea decizionalilor U.M. 0735 Ploiești precum și sesizările pe care le-a înaintat
Conducerii S.R.I. cu privire la ilegalitățile săvârșite în cadrul U.M. 0735 Ploiești, cu impact direct asupra a
sa și nicidecum din cauza „constatărilor” nerealiste și ilogice ale U.M. 0198 București conform cărora
„rezultatele profesionale slabe ale ofițerului și anumite dificultăți înregistrate în ceea ce privește integrarea
sa profesională au fost evidențiate, succesiv, de către top șefii ierarhici ai acestuia” și „șefii săi ierarhici au
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constatat și raportat numeroase carențe pe linia îndeplinirii atribuțiilor de serviciu”.

În susținerea afirmațiilor formulate la paragraful anterior, învederează faptul că de la numirea în funcție în
cadrul D.J.I. Prahova (respectiv U.M. 0735 Ploiești) și până în luna septembrie 2013 nu a fost trimis să
urmează nicio formă de pregătire profesională, dovadă a faptului că nu s-a impus acest lucra, astfel că
susținerile U.M.0198 București cu privire la capacitățile / capabilitățile profesionale ale sale sunt de-a
dreptul ilogice și jignitoare. Subliniază faptul că, în luna septembrie 2013, a fost trimis de comandantul
U.M. 0289 București să urmeze un curs de pregătire la Academia Națională de Informații (unitate de
învățământ aparținând S.R.I.), iar ulterior, prin Ordinul (nelegal) al prim-adjunctului directorului S.RJ. (d-
nul gl. Lt. F. C.) nr. 0205 din 01.10.2013, a fost numit într-o funcție, în cadrul U.M. 0289 București, care
îl obligă să desfășoare activități profesionale (care exced cadrului legal) complet diferite față de ceea ce
am învățat la respectivul curs de pregătire de la A.N.I..

De altfel, susține reclamantul că se declară surprins de faptul că U.M. 0198 București nu specifică nimic
legat de atitudinea comandantului unității față de el de dinainte si după încadrarea în cadrul U.M. 073S
Ploiești (perioada 2007-2009). când îl „sfătuia să-și dea demisia din S.R.I.” (întrucât dacă nu fac eu acest
lucru se va găsi o modalitate], sfat care i-a fost dat, ulterior, și de alți reprezentanți ai U.M. 0735 Ploiești,
ceea ce „justifică” tratamentul abuziv la care a fost / sunt supus (în acest caz. Conducerea S.R.I. și
structurile de control intern ar trebui să ofere răspunsuri la sesizările scrise și verbale despre aspectele
menționate pe care le-a înaintat). Pe acest fond, orice „mutare” a sa în orice compartiment al U.M. 0735
Ploiești era ilogică si rară efect întrucât era în subordinea aceluiași comandant, iar șefii ierarhici nu
îndrăzneau să-1 contrazică niciun moment (de la încadrarea în U.M. 0735 Ploiești și până la momentul
mutării a sa la U.M. 0289 București nu a văzut niciun document în care vreun șef ierarhic din cei pe care i-
a avut „să pună vreo virgulă" în plus față de ceea ce recomanda comandantul unității; a folosit cuvântul
„recomandă” și nu „ordin”, întrucât, în unele cazuri, comandantul unității solicita și părerea celor
implicați).

Cu privire la susținerile U.M. 0198 București conform cărora „pentru activitatea desfășurată în anul 2008,
apreciată cu calificativul „Mediocru” și pentru cea din anul 2009 apreciată cu calificativul
„Necorespunzător”, la data de 01.04.2010, în conformitate cu reglementările interne, cel în cauză a fost
retrogradat în funcție pentru a i se putea da sarcini mai ușoare cu un grad mai mic de complexitate, pe care
să le poată îndeplini corespunzător, vreau să subliniază faptul că acestea sunt eronate, întrucât activitatea
profesională desfășurata în anii 2008 și 2009 a fost în conformitate cu sarcinile profesionale trasate de
șefii ierarhici, mai ales că reușise să îndeplinească sarcini profesionale la un nivel superior șefilor ierarhici,
situație în care alegația U.M. 0199 București conform căreia „pentru a i se putea da sarcini mai ușoare cu
un grad mai mic de complexitate, pe care să le poată îndeplini corespunzător” fiind lipsită de logică și
ascunde faptul că cele două calificative din Aprecierile de serviciu pe anul 2008 și 2009 i-au fost acordate
în mod abuziv/ilegal, deoarece nu există nicio reglementare internă în acest sens.

Astfel în anul 2008, evidențiază faptul că și-a îndeplinit sarcinile conform ordinelor trasate de șefii
ierarhici (fără a beneficia de vreun sprijin din partea acestora) și a desfășurat, la un nivel bun, activități cu
un grad de complexitate care depășeau cu mult experiența profesională de la acel moment, iar în anul 2009
șefii ierarhici i-au întocmit / hotărât Aprecierea de serviciu pe anul 2009 a sa în care a fost apreciat cu
calificativul de „Necorespunzător”, în baza îndeplinirii cerințelor din Fișa postului în condițiile în care în
primul trimestru din perioada supusă evaluării, i s-a interzis să mai execute activitățile profesionale din
Fișa postului.
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Practic, persoanele din cadrul U.M. 0735 Ploiești care au făcut obiectul sesizărilor a sale către Conducerea
S.R.I. i-au ordonat să nu își mai îndeplinească atribuțiile profesionale în conformitate cu Fișa postului,
pentru ca mai apoi să îl evalueze în baza îndeplinirii cerințelor din Fișa postului.

Pe acest fond, se pune o întrebare logică: cum este posibil ca un cadru militar al U.M. 0735 Ploiești să fie
evaluat / apreciat, de către reprezentanții U.M. 0735 Ploiești, pentru modul cum și-a îndeplinit atribuțiile
profesionale din Fișa postului în condițiile în care chiar reprezentanții U.M. 0735 Ploiești i-au interzis să-și
desfășoare atribuțiile profesionale în conformitate cu Fișa postului. Urmare a situației prezentate anterior a
fost apreciat în anul 2009 cu calificativul „Necorespunzător” și a fost „retrogradat în funcție”, în mod
ilegal, la data de 01.04.2010.

Întrucât reprezentanții U.M. 0735 Ploiești au luat „decizia managerială” de a îl „retrograda în funcție” fără
a avea vreun temei legal și i-au comunicat verbal faptul că a fost „retrogradat în funcție” la data de
01.04.2010 fără să-i prezinte vreun document din care să reiasă acest lucru, consider că această „decizie
managerială” încalcă prevederile legale (respectiv art. 81 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor
militare) și normele interne ale S.R.I.

Referitor la afirmațiile U.M. 0198 București conform cărora „din cauza evoluției sale profesionale, pentru
activitatea desfășurată în anul 2009, ofițerul a fost notat de șeful său direct cu calificativul
„Necorespunzător”, acesta propunând totodată și evaluarea necesității analizării în Consiliul de Onoare.

Calificativul a fost aprobat de conducerea unității, subliniind faptul că problematica de securitate națională
pe care a preluat-o în responsabilitate a fost deținută anterior de șeful său direct, și se afla într-o situație
deplorabilă (paradoxal, cu toate acestea, compartimentul obținea „rezultate bune și foarte bune”), astfel că
era de așteptat ca respectivul șef direct să facă tot posibilul să-i distrugă cariera militară (inclusiv prin
trimiterea în fața Consiliului de Onoare), întrucât într-un timp relativ scurt reușise să-și îmbunătățească
activitatea profesională acolo unde el eșuase (există suficiente probe care demonstrează care era situația
problematicii la momentul la care am preluat-o si cea de la momentul la care a fost obligat să o predau).

Totodată, evidențiază faptul că niciun moment comanda U.M. 0735 Ploiești (care a manifestat o atitudine
ostilă la adresa a sa încă de dinainte de numirea în funcție Ia U.M. 0735 Ploiești) nu a contrazis vreun șef
ierarhic pe care l-a avut în momentul în care era chemat la raport, limitându-se doar să-1 denigreze.

Cu toate că a depus contestație la Aprecierea de serviciu pe anul 2009, Comisia de cercetare a contestației
la Aprecierea de serviciu sa pe anul 2009 nu a fost/nu a putut fi obiectivă în stabilirea exactă a
circumstanțelor faptice (motivele exacte au fost raportate decizionalilor S.R.I., dar aceștia nu au întreprins
nicio măsură) și a evitat să cerceteze cu atenție și responsabilitate aspectele semnalate de el, mai ales că
unii dintre membrii acesteia au recunoscut în mod informal că nu au cunoștințele necesare pentru a
îndeplini aceste sarcini (majoritatea membrilor Comisiei de cercetare a contestației la Aprecierea de
serviciu a sa pe anul 2009 nu aveau cunoștințe despre activitatea profesională a sa - unii dintre aceștia i-au
confirmat acest lucru în mod informal - astfel că nu au putut să o aprecieze în mod obiectiv, probele
depuse nu au fost luate în considerare sau au fost luate în considerare în mod tendențios, nu a existat o
metodologie clară în baza căreia să mi se evalueze activitatea profesională, majoritatea membrilor
Comisiei de cercetare a contestației la Aprecierea de serviciu a sa pe anul 2009 era formată din persoane
care se aflau în relații de subordonare față de reprezentanții U.M. 0735 Ploiești care au făcut obiectul
sesizărilor mele către Conducerea S.R.I., membrii Comisiei de cercetare a contestației la Aprecierea de
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serviciu a sa pe anul 2009 au audiat colegi săi ca „martori” cu toate că aceștia nu aveau cunoștință - decât
într-o mică măsură - de aspectele care făceau obiectul cercetărilor etc.), astfel că rezultatul nu s-a schimbat
(nu cred că vreun ofițer numit într-o comisie de cercetare va incrimina vreun cadru militar cu funcție de
conducere în opoziție cu unul cu funcție de execuție, chiar dacă cel cu funcție de conducere comite
ilegalități).

Pornind de la „constatările” U.M. 0198 București, cu referire la un presupus refuz al a sa de a semna
Aprecierea de serviciu pe anul 2009 și o presupusă nerespectare a procedurii regulamentare de contestare a
Aprecierii de serviciu pe anul 2009, precum și la întocmirea unor procese verbale (nr. Y/4.877.735 din
22.01.2010 și nr. Y/4.877.740 din 26.01.2010) care privesc aceste aspecte, menționează faptul că, întrucât
nu a avut acces la propriul dosar de personal, unde se regăsesc Aprecierea de serviciu pe anul 2009 și cele
două procese verbale nu-i poate formula / pregăti apărarea rață de aceste acuze false.

Totodată, evidențiază faptul că întocmirea de procese verbale (nr. Y/4.877.735 din 22.01.2010 și nr.
Y/4.877.740 din 26.01.2010) de către reprezentanții U.M. 0735 Ploiești fără a îl informa de conținutul
acestora și în unele cazuri, nici de existența lor a reprezentat o practică curentă la nivelul U.M. 0735
Ploiești (de exemplu, am aflat în mod informal că selectarea „semnatarilor” proceselor verbale a fost
realizată după cuantumul aprecierilor negative formulate la adresa sa, deci „martori credibili”) și reprezintă
o continuare a practicii Departamentului Securității Statului (respectiv Securitatea din timpul regimului
comunist din România) de „confecționare de probe” (aceste procese verbale rămân la dosarul de personal
al subsemnatului, iar cei care îl consultă / îl vor consulta nu au de unde să știe că acele acuzații la adresa a
sa sunt false, ceea ce îl decredibilizează / îl va decredibiliza în plan profesional și personal și îi afectează /
îi va afecta grav parcursul profesional).

În concluzie, această situație - de întocmire subiectivă a Aprecierilor de serviciu ale sale de către
reprezentanții U.M. 0735 Ploiești - s-a repetat și în perioada 2010-2012 cu toate că a trimis mai multe
sesizări către Conducerea S.R.I. în cadrul cărora a detaliat majoritatea aspectelor (din Aprecierile de
serviciu din perioada 2007 - 2011 ale sale ) neconforme cu prevederile legale și normele interne ale S.R.I
și a solicitat reanalizarea acestora, fără a primi răspuns din partea Conducerii S.R.I.

Alegația U.M. 0198 București referitoare la „iertarea și netrimiterea în fața Consiliului de Onoare a fost
apreciată de ofițerul în cauză ca un gest de bunăvoință și l-a făcut să respecte regulamentele și disciplina
militară, precum și îndatoririle din fișa postului. Din păcate nu s-a întâmplat cum se spera” este falsă,
întrucât a respectat și respect atât regulamentele și disciplina militară, precum și îndatoririle din Fișa
postului, motiv pentru care a intrat în conflict cu cei care nu le respectă.

Referitor la alegația U.M. 0198 București conform căreia „cu toate eforturile profesionale depuse de
superiorii săi, în anul următor ofițerul nu a putut face vreun progres, ba mai mult, și-a manifestat și mai
evident aceeași lipsă de reală preocupare profesională, de capabilitate pentru integrarea în muncă”,
subliniază faptul că aceasta este falsă și de-a dreptul ilogică, deoarece a manifestat permanent și manifest
preocupare profesională și în anul 2010 a fost apreciat profesional, de către aceeași șefi ierarhici, tot în
mod subiectiv, dar cu calificativul de „Corespunzător” (aici ar trebui să i ofere răspunsuri cu privire la
starea de fapt atât Conducerea S.R.I., cât și structurile cu atribuțiile de control intern din S.R.I., dacă nu ar
fi ocupați cu încălcarea dispozițiilor legale, respectiv cu protejarea acestora).

Afirmația U.M. 0198 București conform căreia „în speranța că lucrurile se vor îndrepta revenind la
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normalitate, la data de 15.10.2010, ofițerul a fost numit în altă funcție, în cadrul altui compartiment de
muncă, condus și coordonat de alte persoane” o consideră falsă, întrucât numirea în altă funcție s-a
efectuat în cu totul alte circumstanțe, care neputând fi detaliate în prezentul document, iar în ceea ce
privește noul compartiment de muncă, acesta era condus de o persoană aflată în relații suspect de bune cu
vechiul șef direct și coordonat de același membru al comenzii U.M. 0735 Ploiești (respectiv D.J.I.
Prahova) care îl coordona și pe vechiul șef direct și care nu m-a agreat niciun moment, încă de dinainte de
fi numit în funcție în cadrul U.M. 0735 Ploiești, astfel că, practic, situația nu s-a schimbat cu nimic

Totodată, U.M. 0198 București „uită” să menționeze că atât vechiul sef direct, cât și alți reprezentanți ai
U.M. 0735 Ploiești l-au „sfătuit” să-și dea demisia, în caz contrar urmând să fie dat afară cu o anumită
mențiune în cartea de muncă care să nu-i permită să se mai angajeze ulterior (aceste aspecte au fost
raportate structurilor cu atribuții de control intern din S.R.I., fără a fi luată vreo măsură din partea
Conducerii S.R.I.).

În completarea celor afirmate la paragraful anterior, învederează că, după cum era de așteptat în baza
relațiilor suspect de bune dintre vechiul șef direct si noul șef direct și sub coordonarea aceluiași membru al
comenzii U.M. 0735 Ploiești care nu îl agrea, a fost apreciat profesional în anul 2011 cu calificativul
„Corespunzător”, iar noul șef direct a „reușit” ceea ce nu „reușise” vechiul șef direct, respectiv să îl trimită
în fața Consiliului de Onoare al ofițerilor din U.M. 0735 Ploiești (pentru a fi sancționat disciplinar).

Susținerea U.M. 0198 București conform căreia „pentru activitatea profesională desfășurată în anul 2011
cel în cauză a fost notat cu „Corespunzător”, calificativ pe care de asemenea l-a contestat, consemnând ca
părere personală și acuzație nefondată la adresa conducerii că acest calificativ reprezintă o continuare a
„șicanelor” suferite la fostul loc de muncă este eronată, întrucât consemnarea respectivă pe Aprecierea de
serviciu a sa pentru anul 2011 nu era o „părere personală”, ci o sesizare către structurile abilitate din S.RI.
să întreprindă măsuri în această cauză. în conformitate cu prevederile legale și regulamentele militare.

În condițiile în care structurile abilitate din S.R.I. nu au întreprins verificările care se impuneau, afirmația
U.M. 0198 București pare cel puțin suspectă. Totodată, U.M. 0198 București dă dovadă de rea-voință și
necunoaștere a prevederilor legale când afirmă că „acuzațiile s-au dovedit false comisia de cercetare
apreciind drept nefondată contestația formulată de domnul D. D. împotriva aprecierii de serviciu”, întrucât
membrii Comisiei de cercetare a contestației la Aprecierea de serviciu a sa pe anul 2011 nu aveau
competențe legale și cunoștințele profesionale să verifice aspecte de acest gen.

Astfel, cu toate că a depus contestație la Aprecierea de serviciu pe anul 2011,Comisia de cercetare a
contestației la Aprecierea de serviciu a sa pe anul 2011

nu a fost / nu a putut fi obiectivă în stabilirea exactă a circumstanțelor faptice (motivele exacte au fost
raportate decizionalilor S.R.I., dar aceștia nu au întreprins nicio măsură) și a evitat să cerceteze cu atenție
și responsabilitate aspectele semnalate de el, mai ales că unii dintre membrii acesteia au recunoscut în mod
informal că nu au cunoștințele necesare pentru a îndeplini aceste sarcini, astfel că nici acest rezultat nu s-a
schimbat.

Întrucât nu a avut acces la propriul dosar de personal, unde se regăsește Aprecierea de serviciu a sa pe anul
2011, nu-și poate formula / pregăti apărarea față de acuzația U.M. 0198 București privind consemnarea
făcută pe Aprecierea de serviciu pe anul 2011, singurul lucru care-1 poate menționa fiind cel referitor la
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faptul că nu este prezentat întregul context în care a fost făcută această consemnare.

De asemenea, U.M. 0198 București nu specifică în mențiunea „urmare rapoartelor adresate conducerii
S.R.I. de cel în cauză, acesta a fost primit în audiență la nivelul Cabinetului P.-Adjunctului Directorului
S.R.I, în data de 01.06.2010” faptul că a fost primit în audiență de doi consilieri ai prim-adjunctului
directorului &m. dl- gl lt. F. C.. și nu de prim-adjunctului directorului S.R.I. ceea ce contravine
prevederilor R.G.-l. Regulamentul de ordine interioară în unitate (publicat în Monitorul Oficial nr. 815 din
5 decembrie 2012 și aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.92 din 17 septembrie 2008,
a cărui aplicabilitate se regăsește și în cadrul S.R.I.) art. 128 alin. (1) „Militarii prezintă rapoartele
personale comandanților nemijlociți. Dacă obiectul raportului personal depășește competența
comandantului nemijlocit, solicită ca el să fie înaintat și comandanților ierarhici sau să fie scoși la raportul
acestora. (...)” și alin. (3) „în raportul personal scris trebuie să se menționeze toate datele necesare care să îi
permită comandantului să ia o hotărâre fără să mai fie nevoie să îl cheme pe solicitant la raport dacă este
necesară o cercetare amănunțită, în vederea clarificării unui caz complicat, comandantul poate chema
militarul la raport”.

Totodată, unitățile S.R.I. cu atribuții pe linie de control intern (ale căror atribuții în teorie sunt de a asigura
protecția internă în S.R.I., iar în practică se ocupă de protejarea decizionalilor S.RJ. care săvârșesc
ilegalități) nu au verificat aspectele semnalate de subsemnatul (în baza R.G.-1, Regulamentul de ordine
interioară în unitate art. 134 alin. (6) „Militarul care a aflat de pregătirea sau de comiterea unor abateri ori
infracțiuni trebuie să raporteze imediat, pe cale ierarhică, în concordanță cu gravitatea faptelor, putându-se
adresa pe cale ierarhică până la ministrul apărării”), întrucât dovezile prezentate de el erau/sunt clare, iar în
urma acestor verificări se întocmesc acte/documente scrise și cu toate acestea nu s-a luat nicio măsură,
astfel că reprezentanții U.M. 0735 Ploiești au continuat ./ilegalităților la adresa a sa (și nu numai, deoarece
au existat și cazuri mult mai grave decât ale sale, care s-au aflat/se află în atenția Direcției Naționale
Anticorupție.

Astfel, nu i-a fost prezentat niciun răspuns verbal din partea prim-adiunctului directorului S.R.I.. dl. gl. lt.
F. C. cu privire la aspectele semnalate, iar ordinul pe care U.M. 0198 București susține că 1-a dat să i se
transmită verbal, prin intermediul D.J.I. Prahova că „s-a dispus menținerea calificativelor acordate și
deciziile comisiilor de evaluare” contravine R.G.-l. Regulamentul de ordine interioară în unitate art. 129
alin. (2) „Comandantul care audiază rapoartele personale comunică rezolvarea lor direct militarilor în
cauză (...)" și art. 131 alin. (1) „Răspunsurile asupra modului de rezolvare a rapoartelor personale se
comunica, verbal sau în scris, celor interesați de către comandantul în competența căruia revine
soluționarea acestora, în termen de 30 de zile de la data prezentării” astfel că acest ordin, care nu respectă
regulamentul militar precitat, nu a existat.

Un fapt care ridică mari semne de întrebare este și refuzul reprezentanților U.M. 0735 Ploiești de a-i
permite studierea răspunsurilor scrise ale prim-adjunctul directorului S.RJ.. dl. gl. Lt. F. C. la rapoartele
personale ale sale și transmise U,M-0735 Ploiești. Mai mult decât atât, pe parcursul cercetărilor
disciplinare la care a fost supus în mod abuziv și ilegal de către reprezentanții U.M. 0735 Ploiești nu a fost
lăsat să consulte aceste răspunsuri scrise ale prim-adiunctului directorului S.R.I dl. gl. Lt. F. C., la
rapoartele personale ale sale, deși anumite acuze la adresa sa erau extrase / făceau referire la acestea.

Referitor la alegația U.M. 0198 București conform căreia „Criteriile în baza cărora s-a realizat acordarea
calificativelor respective sunt unele obiective, reglementate prin norme interne stricte, și calificativele
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depinzând de volumul și calitatea activității desfășurate de cel apreciat, de conduita acestuia în societate
dar și față de colegi și se realizează prin raportare la activitatea și comportamentul celorlalți colegi ai celui
în cauză”, vreau să evidențiază faptul că respectivele criterii sunt subiective, nu sunt reglementate de nicio
nomă internă strictă, calificativele nu depind de volumul si calitatea activității desfășurate de cel apreciat,
nici de conduită acestuia în societate sau fată de colegi si nu se realizează prin raportare la activitatea și
comportamentul celorlalți colegi ai celui în cauză, evaluarea volumului și calitatea activității desfășurate de
cel apreciat realizându-se exclusiv de către o singura persoană (astfel că evaluarea activității și acordarea
calificativelor țin exclusiv de subiectivismul acesteia), evaluarea activității și acordarea calificativelor nu
are la bază probe care să le susțină, nu exista indici de performanță cuantificabili, făcând astfel imposibilă
o evaluare obiectivă a activității celui apreciat, posibilitățile de contestare a aprecierilor de serviciu si de
reevaluare a acestora sunt limitate și se realizează. în majoritatea cazurilor, de persoane care nu dețin
cunoștințele profesionale necesare.

Opiniile șefului/comandantului U.M. 0198 București desemnat de S.R.1. să-i reprezinte în prezentul dosar
referitoare la activitatea profesională desfășurată de subsemnatul sunt ilogice și hilare, deoarece șeful /
comandantul U.M. 0198 București face parte dintr-o structură auxiliară a S.R.I., care nu este implicată în
activitatea de apărare a securității naționale desfășurată de S.R.I., și nu are, deci, cum să cunoască și să
înțeleagă activitatea profesională desfășurată de el.

Mai mult decât atât, a aflat în mod informal că, având în vedere „competențele profesionale” ale
reprezentanților U.M. 0198 București și, implicit, modul în care aceștia au fost capabili să-și îndeplinească
sarcinile profesionale, S.RJ. a fost nevoit să plătească sume substanțiale din fondurile primite de la stat
unor entități private pentru ca acestea din urmă să îndeplinească atribuțiile profesionale ale U.M. 0198
București, lucru care nu s-a întâmplat în cazul său, astfel că alegațiile acestora privind activitatea
profesională desfășurată de el trebuie respinse fără echivoc.

Cu privire la afirmațiile pârâtei U.M. 0198 București din întâmpinare, respectiv că aprecierile de serviciu
au fost întocmite cu respectarea ordinelor interne și că reprezintă slabele performanțe profesionale
înregistrate de el pe parcursul mai multor ani, subliniază faptul că acestea sunt false și se și contrazic.
întrucât, chiar și după atâția ani reprezentanții pârâților S.R.I. U.M. 0289 București și U.M. 0735 Ploiești, i-
au reproșat îi reproșează că nu vrea să-i ajute să-și îndeplinească activitățile profesionale.

Referitor la susținerile privind respingerea cererii de scoatere la raport în fața directorului S.R.I susține că
în baza dispozițiilor Legii nr. 14 din 24.02.1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului R. de
Informații art. 27 „Personalul Serviciului R. de Informații se compune din cadre militare permanente și
salariați civili, care îndeplinesc atribuții operative și administrative (...) Cadrele militare ale Serviciului R.
de Informații au toate drepturile și obligațiile prevăzute, pentru militarii armatei române, de reglementările
legale, statutele și regulamentele militare” și în temeiul prevederilor R.G.-1, Regulamentul de ordine
interioară în unitate (publicat în Monitorul Oficial nr. 815 din 5 decembrie 2012) art. 126 alin. (1) „Orice
militar poate solicita sprijinul comandanților pentru rezolvarea problemelor personale și are dreptul să facă
un raport personal în legătură cu acțiunile unor comandanți sau cu dispozițiile pe care le consideră
nelegale” și alin. (2) „Rapoartele personale care conțin propuneri, sesizări, reclamații sau cereri pot fi
verbale ori în scris. (...)” și art. 128 alin. (1) „Militarii prezintă rapoartele personale comandanților
nemijlociți. Dacă obiectul raportului personal depășește competența comandantului nemijlocit, solicită ca
el să fie înaintat și comandanților ierarhici sau să fie scoși la raportul acestora. (...)” și alin. (2) „Raportul
personal care conține reclamația împotriva unui comandant se face în scris și se adresează comandantului
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imediat superior celui reclamat”, a înaintat ierarhic, în data de 15.10.2013 un raport scris către directorul
S.R.I.. d-nul G. C. M., în cadrul căruia i-a solicitat să fie scos la raport în fața dânsului pentru a discuta
despre efectele Ordinului prim-adjunctului directorului S.R.I. (d-nul gl. mr. - ulterior gl. Lt. - F. C.)
nr.0205 din 01.10.2013 asupra sa atât în plan medical, cât și în plan profesional.

La respectivul raport trimis directorului S.R.I., d-nul G. C. M., a primit un răspuns întocmit de Structura
de Resurse Umane din cadrul U.M. 0289 București, în data de 19.11.2013. ceea ce reprezintă o încălcare a
prevederilor art. 27 din Legea nr. 14 din 24.02.1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului R. de
Informații și a dispozițiilor R.G.-1. Regulamentul de ordine interioară în unitate art. 129 alin. (1)
"”Comandantul este obligat să primească rapoartele personale prezentate de militari și să acorde toată
atenția rezolvării legale a acestora, manifestând înțelegere și solicitudine. (...)” și alin. (2) „Comandantul
care audiază rapoartele personale comunică rezolvarea lor direct militarilor în cauză, iar problemele de
ordin general le poate aduce la cunoștința întregii unități/subunități” și art. 131 alin. (1) „Răspunsurile
asupra modului de rezolvare a rapoartelor personale se comunică, verbal sau în scris, celor interesați, de
către comandantul în competența căruia revine soluționarea acestora în termen de 30 de zile de la data
prezentării” întrucât răspunsul la raportul nu aparține persoanei adresante, respectiv directorul SRI d-nul
G. C. M. (potrivit art. 23 și art. 24 din Legea nr. 14 din 24.02.1992 privind organizarea și funcționarea
Serviciului R. de Informații, directorul S.R.I. este singura persoană abilitată să îl tragă la răspundere pe
prim-adjunctul directorului S.R.1.) și a fost emis după expirarea termenului legal de 30 de zile stipulat de
R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate.

Mai mult decât atât, reprezentanții Structurii de Resurse Umane din cadrul U.M. 0289 București au
precizat în respectivul răspuns la raportul trimis, de subsemnatul, directorului S.R.I, d-nul G. C. M., că d-
nul gl. mr. - ulterior gl. mr. - I. G. (care deține funcția de adjunct al directorului S.R.1.) i-a transmis faptul
că primirea în audiență a fost amânată până la soluționarea definitivă a unui dosar aflat, la acel moment, pe
rolul Curții de Apel Ploiești.

Această decizie reprezintă un abuz grav și o încălcare a prevederilor art. 23 și art. 24 din Legea nr. 14 din
24.02.1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului R. de Informații, întrucât d-nul gl. mr. I. G. nu
are competențe legale pentru a răspunde în numele directorului S.R.I. și. implicit, nici pe cele de tragere la
răspundere a prim-adjunctului directorului S.R.I. (întrucât d-nul gl. lt F. C. nu s-a aflat / nu se află în
subordinea d-nul gl. mr. I. G.) și de modificare a Ordinului prim-adjunctului directorului S.R.1. nr. 0205
din 01.10.2013.

Totodată, d-nul gl. mr. I. G. nu poate condiționa primirea în audiență în contextul în care desfășurarea
activităților profesionale în regim de „ortostatism prelungit” și „șezând prelungit” are efecte foarte grave
asupra stării de sănătate, după cum a specificat, în Decizia Medicală nr._/2 din 01.11.2013, Comisia de
expertiză medico-militară de pe lângă Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Lonescu” București
din cadrul S.RI., și a avizat Comisia centrală de expertiză medico-militară din cadrul S.R.I. în ședința din
data de 07.11.2013, de soluționarea definitivă a unui dosar (care poate dura ani sau chiar zeci de ani de
zile), mai ales în condițiile în care este vorba de un demers intern/instituțional al său care nu are legătură
cu ceea ce se întâmplă în instanțele de judecată (ceea ce demonstrează încă o dată, dacă mai era cazul, că a
procedat corect când a introdus cereri de chemare în judecată, întrucât reprezentanții pârâtului S.R.I.
nefiind interesați de respectarea prevederilor legale).

Pe acest fond, subliniază faptul că nici prim-adjunctul directorului S.R.I. d-nul gl. Lt. F. C.. și nici
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adjunctul directorului S.R.I. d-nul mr. I. G., nu sunt preocupați să identifice o soluție care să permită
protejarea stării de sănătate a subsemnatului, ignorând în mod repetat solicitările sale, ceea ce constituie o
încălcare a prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii art. 175 alin. (1) „Angajatorul are obligația să
asigure securitatea și sănătatea salariaților în toate aspectele legate de muncă” și ale Hotărârii Guvernului
nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor art. 6 „Angajatorii din orice domeniu de
activitate, atât din sectorul public, cât și din sectorul privat, sunt obligați să respecte reglementările în
vigoare privind supravegherea sănătății lucrătorilor”.

Aspectele prezentate mai sus arată în ce stare penibilă și jenantă a fost adus S.R.I.-ul de către unii
reprezentanți ai instituției. în condițiile în care un subordonat (respectiv adjunctul directorului S.RI., d-nul
gl mr. I. G.) hotărăște în locul directorului S.R.I. pe cine și când are voie să primească în audiență acesta
din urmă, și reprezintă o încălcare a prevederilor art. 27 din Legea nr. 14 din 24.02.1992 privind
organizarea și funcționarea Serviciului R. de Informații și a dispozițiilor R.G.-1, Regulamentul de ordine
interioară în unitate (publicat în Monitorul Oficial nr. 815 din 5 decembrie 2012), situație care nu se
regăsește în niciun serviciu de informații din lume.

Totodată, dispozițiile R.G.-1. Regulamentul de ordine interioară în unitate (publicat în Monitorul Oficial
nr. 815 din 5 decembrie 2012) permit cadrului militar să solicite scoaterea la raport ori de câte ori are ceva
de raportat, astfel că reluarea solicitării adresate comandantului (în cazul subsemnatului, a solicitării
adresate directorului S.R.I.) poate avea caracter nelimitat până la soluționarea acesteia.

Învederează faptul că a aflat, în mod informal, că niciunul dintre angajații S.R.I. care au solicitat (în baza
RG.-l, Regulamentul de ordine interioară în unitate - publicat în Monitorul Oficial nr. 815 din 5 decembrie
2012) să fie scoși la raport în fața directorului S.RI., d-nul G. C. M., nu a fost primit în audiență de dânsul,
fiind obstrucționați în demersul lor de prim-adjunctul directorului S.RI., d-nul gl. Lt. F. C., și de persoane
din cadrul S.R.I. aflate în sfera de influență a dânsului.

Referitor la susținerile privind respingerea cererii de comunicare de date și informații referitoare la cadre
ale S.R.I. - Aspecte privind excepția necompetenței materiale a curții de apel (pag. 12 din întâmpinare),
arată că potrivit Constituției României art. 52 alin. (1) „Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un
interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal
a unei cereri, este îndreptățită să obțină recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea
actului și repararea pagubei”, fapt care este statuat și în Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
art. 1 alin. (1) „Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de
către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei
cereri, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, pentru anularea actului,
recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim și repararea pagubei ce i-a fost cauzată” și alin. (2)
„Se poate adresa instanței de contencios administrativ și persoana vătămată într-un drept al său sau într-un
interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept”.

Pe acest fond și în conformitate cu art. 10 din Legea nr. 554/2004 coroborat cu art. 96 din Codul de
Procedură Civilă, competența materială de soluționare a prezentei cauze este a Curții de Apel Ploiești,
astfel că solicită respingerea alegațiilor susținute de U.M. 0198 București.

Astfel, mai arată că alegațiile U.M. 0198 București din întâmpinare privind faptul că „legislația privind
organizarea, funcționarea și activitatea specifică Serviciului (S.RL - n.n.) în domeniul de referință, asigură
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respectarea cadrului legal de desfășurare a activității instituționale” și „legea instituie mecanisme de
protecție juridică și instituțională a persoanei” au fost contrazise chiar de Curtea Europeană a Drepturilor
Omului (C.E.D.0.1 prin decizia dată în cazul „ R. contra României”, în care CEDO CEDP a decis în anul
2000 că Legea nr. 14/ 24.02.1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului R. de Informații încalcă
dreptul la viața privată.

Mai mult decât atât, la nivelul anului 2014, la 14 ani de la decizia C.E.D.O., Legea nr. 14 din 24.02.1992
privind organizarea și funcționarea Serviciului R. de Informații a rămas neschimbată (situație deosebit de
convenabilă pentru unii reprezentanți S.RI.).

Și alegațiile U.M. 0499 București din întâmpinare referitoare la faptul că „până în prezent nu a fost
constatată nicio încălcare a dispozițiilor legale de către instituția noastră ca urmare a sesizării / verificării
Comisiei (Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului
parlamentar asupra activității Serviciului R. de Informații - n.n.), în contextul în care orice persoană este
liberă să se adreseze acestui organism care poate verifica inclusiv în ceea ce privește solicitarea de
comunicare a unor date statistice referitoare la structura de personal a instituției” trebuie cenzurate ferm de
către instanțele judecătorești în condițiile în care, exemplificând, S.R.I. a încălcat în mod constant
(începând cu anul 2005) dispozițiile art. 1 din Legea nr. 14 din 24.02.1992 privind organizarea și
funcționarea Serviciului R. de Informații prin ignorarea în mod deliberat a obligațiilor legale de a prezenta
anual rapoartele de activitate ale instituției.

Totodată, prin afirmația reprezentantului S.R.I. - U.M. 0198 București din întâmpinare conform căreia
„Comisia (Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului
parlamentar asupra activității Serviciului R. de Informații - n.n.) poate verifica inclusiv în ceea ce privește
solicitarea de comunicare a unor date statistice referitoare la structura de personal a instituției”, S.R.I. arată
și subliniază faptul că rolul Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru
exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului R. de Informații este pur decorativ,
întrucât prin verificarea "unor date statistice referitoare la structura de personal a instituției membrii
Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului
parlamentar asupra activității Serviciului R. de Informații nu pot afla / constata dacă, la nivelul anului
2014, există foști lucrători / angajați și informatori / colaboratori ai fostului Departament al Securității
Statului (D.S.S.) din Ministerul Afacerilor Interne (fosta Securitate comunistă] în funcții de comandă /
conducere în cadrul S.R.I., respectiv în unitățile / structurile componente ale instituției, precum și dacă au
existat și / sau există ofițeri acoperiți / informatori / colaboratori ai S.RJ. în rândul magistraților și al
reprezentanților mass-media din România.

Învederează că, începând din momentul înființării Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și
Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului R. de Informații și până
în prezent, nu am sesizat că a existat vreun caz în care membrii acesteia să constate vreo încălcare a
dispozițiilor legale de către S.RJ., în condițiile în care ilegalitățile săvârșite de către S.RJ., constatate atât
de C.E.D.O. cât și de instanțele de judecată din România, au avut ca punct de plecare corupția și au ajuns
la crimă (de exemplu, cazul celor patru angajați ai S.R.I -dintre care un ofițer superior - condamnați, în
luna ianuarie 2014, pentru uciderea unei persoane la Timișoara).

Subterfugiile de care încearcă S.R.I. să se folosească pentru a-și acoperi ilegalitățile sunt de-a dreptul
hilare în condițiile în care instanțele de judecată interne si internaționale au condamnat S.R.I. pentru
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săvârșirea de infracțiuni, inclusiv pentru crimă. Astfel deși S.R.I. susține că respectă prevederile legale,
instanțele de judecată au constatat contrariul în majoritatea cazurilor judecate (pe acest considerent).

Alegațiile U.M. 0198 București din întâmpinare privind faptul că „S.R.I. respectă și aplică dispozițiile art.
27 din Legea 14/1992 astfel încât în rândul cadrelor militare din S.R.1 nu se regăsesc persoane care să fi
făcut parte din structurile represive ale statului totalitar, să fi comis abuzuri, informatori și colaboratori
securității ori foști activiști ai partidului comunist, vinovați de fapte îndreptate împotriva drepturilor și
libertăților fundamentale ale omului (situații a căror existență să fi fost constatată de către instanțele
judecătorești conform legislației în vigoare)” sunt ușor de devoalat în condițiile în care S.R.I. și-a protejat
permanent angajații care au fost preluați din fostul D.S.S. sau care au avut legături cu acesta (în mod
informai am aflat că în cadrul S.R.I există rude - copii, nepoți etc. - ale unor foști angajați S.R.I. care au
fost preluați din fostul D.S.S. sau care au avut legături cu acesta, cum este cazul prim-adjunctului
directorului S.R.I., d-nul gl. Lt. și „nepot” F. C.).

Astfel, constatarea de către instanțele judecătorești a „persoanelor care să fi făcut parte din structurile
represive ale statului totalitar, să fi comis abuzuri, informatori și colaboratori securității ori foști activiști ai
partidului comunist, vinovați de fapte îndreptate împotriva drepturilor și libertăților fundamentale ale
omului” nu putea / nu poate fi făcută decât dacă S.R.I. punea / pune Arhiva D.S.S. în mod integral, la
dispoziția Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (C.N.S.A.S.) și a instanțelor
judecătorești.

Acest lucru nu s-a întâmplat / nu se întâmplă deoarece S.R.I. a preferat / preferă să mențină (inclusiv în
funcții de comandă) astfel de persoane care au o vastă experiență în ceea ce privește încălcarea drepturilor
omului și pot fi deosebit de utile în cazul activităților ilegale (în special acțiunile de poliție politică)
desfășurate de unii reprezentanți ai Conducerii S.R.I..

De altfel a aflat în mod informal că în anul 2009. C.N.S.. a solicitat S.R.I. să-i pună la dispoziție o .
documente privind legăturile dintre fostul D.S.S. și magistrați aflați în funcții de conducere în România,
dar S.R.I. a refuzat în mod ferm cererea învederez onoratei instanțe faptul că unii dintre șefii ierarhici pe
care i-am avut în cadrul S.R.1. provin din fostul Departament al Securității Statului (D.S.S. / fosta
Securitate comunistă) din Ministerul Afacerilor Interne, astfel că sunt de înțeles abuzurile la care am fost
supus de către aceștia (sancționarea nelegală și abuzivă a sa, întocmirea de aprecieri de serviciu subiective
etc.), fiind evident raptul că sunt victima reprezentanților unui sistem (asemănător celor din statele
totalitariste) în care abuzurile / ilegalitățile constituiau/constituie un mod de viață.

De asemenea, prin existența ofițerilor acoperiți/informatorilor/ colaboratorilor S.R.I. în rândul
magistraților îmi este afectat dreptul constituțional la justiție și, implicit, la apărarea onoarei și demnității
în urma abuzurilor la care am fost supus de reprezentanții S.R.I., deoarece, în acest caz, accesul a sa la o
justiție independentă, caracteristică esențială a statului de drept, este iluzoriu.

Aspecte privind imixtiunea S.R.I. în justiție rezultă și din condiționarea, de către reprezentanții instituției,
a judecătorilor care pot avea acces Ia informații clasificate și din stabilirea de către reprezentanții S.R.I. a
probelor care pot sau nu pot fi puse la dispoziția instanței în cadrul proceselor, ceea ce încalcă toate
normele juridice europene și interne.

Prin existența ofițerilor acoperiți ai S.R.I. în rândul reprezentanților mass-media din România îi este
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afectată onoarea și demnitatea militară prin implicarea acestora în prezentarea eronată a activității
profesionale desfășurată de S.R.I. și obstrucționarea aparițiilor editoriale defavorabile instituției (în special
a materialelor de presă care demască ilegalitățile săvârșite în cadrul / de către S.RJ.) etc. fiind nevoit să
trăiască cu rușinea provocată de minciunile vehiculate în spațiul public.

Referitor la susținerile privind respingerea cererii de plată a diferențelor salariale, la cererea de decontare a
contravalorii alocației de hrană pe perioada internării în obiectivul Căciulata, la cererea de decontare a
transportului - Aspecte privind excepția necompetenței materiale a curții de apel (pag. 13 din întâmpinare).

Potrivit dispozițiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările
și completările ulterioare, „Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice
locale și județene, precum și cele care privesc taxe și impozite, contribuții, datorii vamale, precum și
accesorii ale acestora de a 500.000 de lei se soluționează în fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar
cele privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice centrale, precum și cele care
privesc taxe și impozite, contribuții datorii vamale, precum și accesorii ale acestora mai mari de 500.000
de lei se soluționează în fond de secțiile de contencios administrativ și fiscal ale curților de apel, dacă prin
lege organică specială nu se prevede altfel.”

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, „Reclamantul se poate adresa instanței de la
domiciliul său sau celei de la domiciliul pârâtului dacă reclamantul a optat pentru instanța de la domiciliul
pârâtului, nu se poate invoca excepția necompetenței teritoriale.”

În prezent, așa cum a arătat în cadrul cererii de chemare în judecată din prezentul dosar, domiciliul său
este în P., .. .. 13. jud. Prahova . să-i fie comunicate actele de procedură din prezentul dosar.

Avându-se în vedere că domiciliul reclamantului se află pe raza județului Prahova coroborat cu dispozițiile
art. 10 alin, (1) și alin. (3) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, este evident faptul că, în prezentul dosar, competența teritorială aparține Curții de
Apel Ploiești.

Aspectul de la paragraful precedent își regăsește temeiul legal chiar în art. 10 alin. (3) din Legea nr.
554/2004 care dă dreptul doar reclamantului să aleagă cărei instanțe dorește să se adreseze (de la
domiciliul său sau de la domiciliul pârâtului), independent de voința pârâtului.

Învederează faptul că aspectele invocate de U.M. 0198 București în întâmpinare privind „acordarea de
drepturi salariate” și „transmiterea cauzei la Tribunalul București” sunt eronate și reprezintă o neînțelegere
a obiectului prezentei cauze, precum și o interpretare eronată a dispozițiilor legale pe care le invocă,
întrucât, potrivit art. 10 din Legea nr. 554/2004 coroborat cu art. 96 din Codul de Procedură Civilă,
competența materială de soluționare a prezentei cauze este a Curții de Apel Ploiești.

Mai mult decât atât, U.M. 0198 București se contrazice flagrant în întâmpinare, întrucât la paginile 5, 7 și
8 „atrage atenția” că dispozițiile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii nu se aplică cadrelor militare, pentru ca
la pagina 13 să susțină exact contrariul. de aspectele învederate anterior solicită instanței să respingă
cererea nelegală a U.M. 0198 București de a trimite prezentul dosar la Tribunalul București, și să-1
păstreze pentru competentă soluționare la Curtea de Apel Ploiești.
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Referitor la „Cu privire la cererea de decontare a contravalorii alocației de hrană pe perioada internării în
obiectivul Căciulata (pag. 13 din întâmpinare)”

Așa cum a arătat în cererea de chemare în judecată din prezentul dosar, cu toate că a făcut nenumărate
demersuri de decontare a contravalorii alocației de hrană, prevăzută pentru spital, aferentă internării sale,
către reprezentanții S.R.I. / Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Agrippa I. București, aceștia au refuzat /
refuză în mod nejustificat să se achite de această obligație legală.

Reprezentantul S.R.I. - U.M. 0198 București face confuzii grave, în întâmpinarea depusă la prezentul
dosar, în încercarea de a acoperi ilegalitatea săvârșită de S.R.I. în cazul său, întrucât a reclamat faptul că nu
i-a fost decontată contravaloarea alocației de hrană aferenta internării în Secția Recuperare, Medicină
Fizică și Balneologie Căciulata a Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa I.” București, nicidecum
că nu a beneficiat de compensația bănească a normei de hrană (pe perioada internării, așa cum, în mod
eronat, a înțeles S.R.I. - U.M. 0198 București că ar fi solicitat), ceea ce este contrar față de ceea ce a
solicitat și solicită prin cererea de chemare în judecată.

Astfel, prin răspunsul dat în întâmpinarea depusă la prezentul dosar, reprezentantul S.R.I. -U.M. 0198
București recunoaște că S.R.I. a săvârșit o ilegalitate, materializată prin nedecontarea către el a
contravalorii alocației de hrană aferentă internării în Secția Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie
Căciulata a Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa I.” București.

Referitor la cu privire la cererea de decontare a transportului, arată că prevederile Legii nr. 14 din
24.02.1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului R. de Informații stipulează la art. 27 că
„Personalul Serviciului R. de Informații se compune din cadre militare permanente și salariați civili care
îndeplinesc atribuții operative și administrative (...) cadrele militare ale Serviciului R. de Informații au
toate drepturile și obligațiile prevăzute, pentru militarii armatei române, de reglementările legale, statutele
și regulamentele militare”.

Potrivit art. 9 lit. d) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, „Cadrele militare in activitate
au dreptul la: documente de transport gratuit (...) în cazul mutării dintr-o garnizoană în alta, potrivit
reglementărilor în vigoare”, ceea ce obligă S.R.I. să-i elibereze un document de transport (gratuit) sau să-i
deconteze transportul.

Faptul că reprezentanții S.R.I. nu i-au eliberat respectivul document de transport (gratuit) și nici nu mi-au
decontat transportul reprezintă un abuz/o ilegalitate (săvârșită de reprezentanții S.R.I.), fiind încălcate
dispozițiile art. 9 lit. d) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

Învederează că U.M. 0198 București încercă să inducă onorata instanță de judecată în eroare și să-și
acopere ilegalitățile prin prezentarea în mod nerealist a situației, întrucât, într-o adresă a U.M. 0198
București de la sfârșitul lunii octombrie 2013, chiar șeful U.M. 0198 București menționa că are dreptul la
decontarea contravalorii transportului aferent mutării din Garnizoana Ploiești (de la U.M. 0735 Ploiești) în
Garnizoana București (la U.M. 0289 București).

Totodată, invocarea de către U.M. 0198 București a unui „ordin intern” ale cărui prevederi ar stabili
decontarea cheltuielilor de transport la mutarea într-o altă garnizoană (în condițiile în care cadrelor militare
le sunt aplicabile doar dispozițiile art. 27 din Legea nr. 14 din 24.02.1992 și art. 9 lit. d) din Legea nr.
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80/1995) reprezintă o recunoaștere implicită a faptului că în cadrul S.R.1. sunt încălcate prevederile legale,
respectiv art. 27 din Legea nr. 14 din 24.02.1992 și art. 9 lit d) din Legea nr. 80/1995.

Aspecte utile instanței în stabilirea contextului în care își desfășoară activitatea profesională și a
legitimității cererilor pe care i le-a adresat, în mod informal, a aflat că, odată cu numirea politică (de către
președintele României, d-nul T. B.) a d-nului F. C. în funcția de prim-adjunct al directorului S.R.I., dânsul
și-a numit apropiații (soția, finii, foști colegi din cadrul Institutului Național de Informații București etc.)
în funcții cheie din S.R.I., fără ca aceștia să aibă studiile, capacitățile/capabilitățile intelectuale și
experiența necesare posturilor pe care au fost numiți, în vederea obținerii controlului total asupra celorlalte
instituții ale statului român pentru a-și putea îndeplini obiectivele nelegitime trasate de persoana care 1-a
numit în funcție și 1-a promovat, de la gradul de maior (în anul 2005), la cel de general-locotenent (în anul
2014).

Tot în mod informal a aflat că ascensiunea d-nului F. C. în funcția de prim-adjunct al directorului S.R.I.
este nejustificată nu numai din punct de vedere legal, dar și din cel al capacităților/capabilităților
intelectuale ale dânsului, avându-se în vedere faptul că, în perioada în care a urmat cursuri universitare la
Institutul Național de Informații București (actuala Academie Națională de Informații „M. V.” București -
unitate de învățământ superior care pregătește/ instruiește personalul S.RI.), dar și la o altă facultate civilă,
a fost repetent în aceste condiții, se pune întrebarea legitimă: Poate prim-adjunctul directorului S.R.I., d-
nul gl. Lt. F. C., să-i evalueze activitatea profesională în situația în care dânsul a fost repetent în perioada
în care urma cursuri universitare la Institutul Național de Informații București (actuala Academie
Națională de Informații „M. V.” București - unitate de învățământ superior care pregătește/instruiește
personalul S.R.I.). Poate o astfel de persoană să conducă activitatea informativ-operativă a S.RI. în
condițiile în care nu a dovedit nicio capacitate/capabilitate profesională și ordinele și dispozițiile dânsului
au fost reclamate și contestate pe motiv de nelegalitate, inclusiv în fața instanțelor judecătorești, de mai
mulți angajați S.R.I.

Mai arată că în mod informal a aflat că, odată cu promovarea politică a d-lui F. C. în funcția de prim-
adjunct al directorului S.R.I., dânsul și-a numit apropiații în funcții cheie din S.RI., iar aceștia din urmă, la
rândul lor, au început să-și numească / promoveze acoliții (selectați dintre apropiați ai acestora și / sau
dintre angajați S.RI. ușor manipulabili sau care puteau deveni șantajabili) în funcții / posturi cheie pentru a
le îndeplini interesele nelegitime.

Situația prezentată la paragraful precedent a generat în mod automat eliminarea din instituție sau
marginalizarea profesioniștilor, ceea ce a avut ca rezultat deprofesionalizarea masivă a S.RI. și, implicit,
apariția unor deficiențe grave în ceea ce privește protejarea securității naționale a României, întrucât „noii
șefi”, numiți după criteriile specificate anterior, nu dețineau competențele necesare îndeplinirii atribuțiilor
profesionale specifice posturilor pe care au fost numiți și, mai mult decât atât, nu se puteau împăca cu îi
deranjau existența în unitățile/structurile pe care le comandau a unor persoane cu un nivel intelectual
ridicat și/sau care nu le erau obediente și nu le executau ordinele orbește, indiferent dacă acestea erau
legale sau nu.

Pe acest fond, merită exemplificat și cazul unui șef/comandant din cadrul S.R.I. care a reușit, prin conduita
adoptată și promovarea permanentă a unor acțiuni ilegale (specifice statului de tip totalitar pe care și-1
doresc unii reprezentanți ai Conducerii S.R.I) ale instituției, să aducă deservicii uriașe S.R.I, care au fost
denunțate inclusiv de unele organizații de apărare a drepturilor omului din România în cadrul unor acțiuni
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de protest.

În concluzie, activitatea desfășurată de S.R.I., în ultimii ani a fost extrem de defectuoasă (fiind marcată de
corupție, subordonarea politică a instituției, nerespectarea cadrului legal, implicarea instituției în cauze
penale de drept comun în detrimentul celor de securitate națională, atacuri nejustificate la adresa Curții
Constituționale a României, prezentarea nereală a unor riscuri și amenințări la adresa securității naționale,
alocarea nejudicioasă a fondurilor provenite de la bugetul de stat etc.), nefiind atinși decât parțial sau deloc
parametrii de performanță impuși unei asemenea instituții, în special în raport cu organismele similare de
la nivel european (aceste aspecte pot fi verificate prin consultarea documentelor privind activitatea reală
desfășurată de S.R.I. în ultimii ani, a comunicatelor oficiale ale instituției etc.).

Pârâtul S.R.I. ulterior formulării cererii de chemare în judecată ce face obiectul prezentului litigiu, a
întreprins măsuri abuzive/ilegale față de el, învederează că, ulterior formulării cererii de chemare în
judecată ce face obiectul prezentului litigiu, pârâtul S.RI. (prin intermediul unor reprezentanți, respectiv
prim-adjunctul directorului S.R.I., d-nul gl. Lt. F. C., adjunctul directorului S.R.I., d-nul gl. mr. I. G.,
comandantul U.M. 0289 Bucureștii comandantul U.M. 0198 București etc.) a întreprins /întreprinde
măsuri abuzive deosebit de grave fața de el, pentru că am denunțat activități ale acestora, pe care le
consider ca fiind excedentare cadrului legal, în fața instanțelor judecătorești,

La fel ca și reprezentantul S.R.I. care, în data de 15.04.2014, a făcut mai multe afirmații nereale și
denigrante la adresa sa, unele dintre acestea (în special cele care s-au referit la dezvăluirile a sa despre
ilegalități comise în cadrul S.R.I. și la continuarea acțiunilor a sa în justiție) având un pronunțat caracter
intimidant și amenințător și evidențiind repercusiuni majore din partea S.R.I. în ceea ce îl privește, au
procedat și reprezentanți ai U.M. 0167 București, când l-au chemat în mod intempestiv, în data de
30.04.2014.

Cu această ocazie, reprezentanții U.M. 0167 București mi-au imputat declarații / acțiuni pe care le-aș fi
efectuat atât în cadrul procedurilor prealabile, cât și, ulterior, în cadrul dosarelor aflate pe rolul instanțelor
judecătorești (care privesc litigiile a sa cu S.R.I.-ul și unele unități / structuri din componența acestuia) și l-
au „sfătuit asupra modului în care ar trebui să procedez pe viitor. Nu a primit nicio explicație cu privire la
temeiul legal al solicitărilor pe care mi le-au făcut, deoarece reprezentanții U.M. 0167 București erau
conștienți de ilegalitatea acestora.

În data de 21.08.2014, comandantul U.M. 0289 București i-a adus la cunoștință Ordinul adjunctului
directorului S.R.I., d-nul gl. mr. I. G., . din 19.08.2014, prin intermediul căruia d-nul gl. mr. I. G. l-a trimis
în fața Consiliului de judecată constituit în cadrul S.R.I. pentru pretinse fapte (în fapt inventate) care ar fi
fost săvârșite de subsemnatul, răzbunându-se astfel (în cadrul intern al S.R.I., unde prim-adjunctul
directorului S.RJ., d-nul gl. lt. F. C., și d-nul gl. mr. I. G. sunt atotputernici) pentru că a denunțat
activitățile ilegale ale unor reprezentanți ai S.R.I. (în special ale prim-adjunctului directorului S.R.I., d-nul
gl. Lt. F. C., adjunctului directorului S.R.I., d-nul gl. mr. I. G., comandantului U.M. 0289 București etc.) în
fața instanțelor judecătorești.

În mod informal a aflat că prim-adjunctul directorului S.R.I., d-nul gl. lt F. C., a fost persoana care a
orchestrat trimiterea sa în fața Consiliului de Judecată constituit în cadrul S.R.I., rolul comandantului U.M.
0289 București fiind acela de a înainta propunerea, iar cel al adjunctului directorului S.R.I., d-nul gl mr. I.
G., de a o aproba.
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Ordinul adjunctului directorului S.RI., d-nul gl. mr. I. G., . din 19.08.2014 este nelegal și îi afectează
foarte grav probitatea profesională și morală și mă transformă într-o victimă a abuzurilor/ilegalităților
săvârșite de reprezentanții S.R.I. (în special prim-adjunctul directorului S.R.I., d-nul gl. Lt. F. C., adjunctul
directorului S.RI., d-nul gl. mr. I. G., comandantul U.M. 0289 București etc.) pentru că le-a denunțat
activitățile ilegale în fața Parlamentului României și a instanțelor judecătorești, întrucât aspectele pentru
care a fost trimis în fața Consiliului de Judecată constituit în cadrul Dosarului nr._ aflat pe rolul înaltei
Curți de Casație și Justiție, precum și Dosarului nr._ și Dosarului nr._ aflate pe rolul Curții de Apel
Ploiești.

Subliniază faptul că până la data redactării prezentului Răspuns la întâmpinare, nicio instanță
judecătorească nu s-a pronunțat definitiv și irevocabil în vreunul dintre dosarele nr._, nr._ și nr._ (dosare
care cuprind aspecte pentru care a fost trimis în fața Consiliului de Judecată constituit în cadrul S.R.I.),
astfel că trimiterea sa de către reprezentanții S.R.I. în fața Consiliului de judecată constituit în cadrul S.RI.
reprezintă un abuz deosebit de grav din partea acestora și o substituire a puterii judecătorești, rolul acesteia
de înfăptuire a justiției fiind practic preluat de S.B.L (aspect dorit cu insistență de reprezentanții S.R.I.).

Urmare comunicării din data de 21.08.2014, a raportat că în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea
nr. 14 din 24.02.1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului R. de Informații și dispozițiile art. 11
alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 126, art. 127, art. 128, art. 129, art.130, art. 131 și art. 134 alin. (5) și alin.
(6) din RG.-l, Regulamentul de ordine interioară în unitate (publicat în Monitorul Oficial nr. 815 din 5
decembrie 2012 și aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.92 din 17 septembrie 2008, a
cărui aplicabilitate se regăsește și în cadrul S.R.I.), va contesta Ordinul adjunctului directorului S.R.I. nr.
0245 din 19.08.2014, sens în care a întocmit și transmis ierarhic un raport în acest sens către adjunctul
directorului S.R.I. d-nul Gl Mr. I. G., urmând ca în caz de refuz de îndeplinire a solicitării să se adreseze
directorului S.R.I. d-nul G. C. M..

Cu această ocazie a constatat că ofițerul desemnat de d-nul gl. mr. I. G. să efectueze „cercetarea faptelor”
îi încalcă în mod flagrant orice posibilitate să își apere cauza, în sensul că a întocmit mai multe documente
din proprie inițiativă (singurul document pe care ofițerul desemnat să efectueze „cercetarea faptelor” i 1-a
prezentat nu corespundea cu situația reală) și nu i-a permis decât parțial să-și exprime câteva puncte de
vedere la unele din problemele imputate (pe care nu mi le-a prezentat în mod complet și în clar); ignorând
dreptul legal de a contesta Ordinul adjunctului directorului S.R.I. d-nul gl. Mr. I. G., . din 19.08.2014, ceea
ce demonstrează că reprezentanții S.R.I. (în special prim-adjunctul directorului S.R.I., d-nul gl. Lt. F. C.,
adjunctul directorului SRI d-nul gl. mr. I. G. comandantul U.M, 0289 București etc. intenționează „să mă
execute” pentru că a denunțat ilegalitățile pe care le-au săvârșit. Menționează că reprezentanții S.R.I. și
U.M. 0735 Ploiești au procedat în mod similar și în cursul anului 2012, când m-au trimis în fața
Consiliului de Onoare al U.M. 0735 Ploiești (Direcția Județeană de Informații Prahova / D.J.I. Prahova)
pentru că a denunțat ilegalitățile săvârșite de reprezentanți ai U.M. 0735 Ploiești în cadrul unor rapoarte
transmise Conducerii S.R.L

În mod informal a aflat că reprezentanți ai S.R.I. (respectiv prim-adjunctul directorului S.R.I., d-nul gl. Lt.
F. C., adjunctul directorului S.R.I., d-nul gl. mr. I. G., comandantul U.M. 0289 București, comandantul
U.M. 0198 București etc.) doresc eliminarea cât mai rapidă a sa din S.R.I., ca răzbunare pentru că a sesizat
factorii abilitați cu privire la activitățile ilegale desfășurate de aceștia, cât și ca urmare a faptului că am
precizat că voi continua să sesizez factorii abilitați cu privire la orice activitate ilegală săvârșită în cadrul
S.R.I. și / sau de către angajații S.R.I. (cum ar fi, de exemplu, să semnaleze acțiunile de poliție politică pe
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care unii reprezentanți ai SRI se pregătesc să le deruleze în contextul alegerilor prezidențiale din luna
noiembrie 2014).

Acesta este motivul pentru care a devenit foarte incomod pentru prim-adjunctul directorului S.R.I., d-nul
gl. lt F. C., adjunctul directorului S.R.I., d-nul gl. mr. I. G., comandantul U.M. 0289 București,
comandantul U.M. 0198 București etc. și, în opinia celor menționați mai sus, riscul ca demersurile legale
ale a sa să continue nu poate fi înlăturat decât prin eliminarea sa din S.R.I. (cu toate că dosarele vor rămâne
pe rolul instanțelor judecătorești, iar adevărul va ieși la iveală, cum s-a întâmplat și în cazul d-lui cpt. B. C.,
care și-a obținut dreptatea la CEDO după aproximativ 20 de ani).

Un alt aspect care demonstrează că sunt o victimă a abuzurilor / ilegalităților săvârșite de reprezentanții
SRI (în special prim-adjunctul directorului SRI d-nul gl. Lt. F. C., și adjunctul directorului S.R.I., d-nul gl.
mr. I. G., comandantul U.M. 0289 București etc.) pentru că le-a denunțat activitățile ilegale în fața
instanțelor judecătorești este cel privind faptul că prim-adjunctul directorului S.R.I., d-nul gl. lt F. C., 1-a
numit pe el/ îl menține pe un post / o funcție în cadrul U.M. 0289 București care presupuse derularea de
către subsemnatul de activități profesionale care exced cadrului legal pentru care nu are pregătirea
profesională necesară (și nici nu i-a fost acordată așa cum era necesar) și nu îndeplinesc criteriile fizice și
care i-a afectat / îi afectează atât starea de sănătate, cât și performanțele profesionale. Această stare de fapt
contravine Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii art. 175 alin. (1) „Angajatorul are obligația să asigure
securitatea și sănătatea salariaților în toate aspectele legate de muncă” Hotărârii Guvernului nr. 355/2007
privind supravegherea sănătății lucrătorilor art. 6 „Angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din
sectorul public, cât și din sectorul privat, sunt obligați să respecte reglementările în vigoare privind
supravegherea sănătății lucrătorilor” și Constituției României art.22 alin. (1) „Dreptul la viața, precum și
dreptul la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate” și alin. (2) „Nimeni nu poate fi supus
torturii și nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant” și art. 34 alin. (1) „Dreptul la
ocrotirea sănătății este garantat”.

Totodată, reprezentanții pârâtului S.R.I., fiind conștienți de faptul că nu deține anumite cunoștințe de
specialitate specifice necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu (la nivelul exigențelor funcției, deoarece
pregătirea profesională a sa este de altă natură decât activitățile desfășurate) și nici nu a fost instruit în
acest sens în mod corespunzător, păstrează toate materialele / documentele întocmite de el (sunt singurul
cadru militar din respectiva structură a U.M. 0289 București cu care se procedează de o asemenea
manieră) pentru a avea „probe” în baza cărora să îl evalueze și să îl aprecieze în mod subiectiv, ceea ce
reprezintă un abuz grav din partea acestora.

Precizează că a specificat reprezentanților U.M. 0289 București că nu are pregătirea necesară pentru o
asemenea funcție (din motivele enumerate anterior), dar aceștia nu au ținut cont de acest aspect și i-au
specificat faptul că așa este ordinul prim-adjunctului directorului S.R.I., d-nul gl. Lt. F. C., și trebuie să se
supună.

Pe acest fond, legătura cauzală dintre acțiunile instituționale ale S.R.I. și vătămarea produsă îi rezidă din
refuzul nejustificat al S.R.I, de a remedia prejudiciile create a sa prin întocmirea subiectivă de aprecieri
profesionale, care au avut ca efect privarea acestuia de posibilitatea de a ocupa funcții superioare (conform
pregătirii profesionale și personale) și a obținerii gradului militar corespunzător, cercetare abuzivă a sa,
refuzul de a-i schimba acestuia locul de muncă pe fondul problemelor medicale etc.
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Prin urmare, reclamantul revine și arătă că aprecierile de serviciu i-au fost întocmite fără a se ține cont de
prevederile legale și ascund nereguli foarte grave astfel că era obligatoriu ca S.R.I., în calitate de emitent,
să le declasifice / să le supună declasificării și să i le predea în formă neclasificată.

În acest mod se explică și încercările S.R.I. (prin U.M. 0198 București) de a îl denigra și a-i aduce acuze
false pentru a îl decredibiliza, alături de alte măsuri abuzive luate împotriva sa (prin U.M. 0289 București),
cum ar fi:

-tergiversarea schimbării actualului loc de muncă, pe fondul incompatibilităților dintre problemele
medicale cu care a fost diagnosticat și îndeplinirea atribuțiilor profesionale curente, având în vedere raptul
că a semnalat problemele medicale cu care mă confrunt încă din luna martie 2012;

-cercetare abuzivă;

-întocmirea subiectivă a aprecierilor de serviciu, cu efecte grave în ceea ce privește evoluția profesională
(în special Aprecierea de serviciu pentru anul 2013, la întocmirea căreia nu s-a ținut cont de faptul că
problemele medicale care i-au afectat rezultatele profesionale);

-diminuarea cuantumului sau neacordarea unor sporuri, fapt care i-a redus drastic solda lunară, în raport cu
ceilalți colegi etc.

De asemenea, implicarea unor reprezentanți ai Conducerii S.R.I. în tăinuirea, respectiv protejarea unor
ilegalități din cadrul U.M. 0735 Ploiești și U.M, 0289 București rezidă si din faptul că nu au luat nicio
măsură în nicio situație pe care le-a transmis-o în scris, sub forma unor rapoarte, precum și din faptul că
reprezentanța U.M. 0735 Ploiești si U.M. 0289 București au continuat să săvârșească ilegalități, cu impact
direct asupra sa, inclusiv după ce a depus cererile de chemare în judecată la Curtea de Apel Ploiești, ceea
ce justifică înverșunarea cu care S.R.I. (respectiv unii reprezentanți din conducerea instituției) se opune
declasificării documentelor solicitate ca și probe în instanță, deoarece este conștient de veridicitatea celor
afirmate de subsemnatul, ceea ce ar atrage cercetarea și răspunderea penală a celor vinovați, context care
„trebuie evitat pentru a nu aduce prejudicii instituției „.

Prin solicitarea de respingere a cererilor formulate, arată reclamantul că U.M. 0198 București încearcă să
ascundă adevărul, să denatureze faptele și să-1 denigreze în loc să respecte prevederile legale și să ofere
răspunsuri la cererile adresate.

De asemenea, solicită să se constate faptul că în timp ce unii angajați ai S.R.I. (cum este cazul său) se
preocupă de îndeplinirea activităților profesionale, alții (cum este cazul unor membrii ai Conducerii S.RI.
și ai comenzii U.M. 0289 București) sunt interesați doar de denigrarea celor care muncesc (și mai sunt și
foarte bine plătiți, din fonduri publice, pentru acest lucru, având, fiecare în parte, solde lunare cu valori de
3-4 ori mai mari decât a sa), cum este cazul său.

De asemenea, învederează instanței faptul că aspectele de fapt și de drept enumerate mai sus au fost
prezentate exclusiv în baza memoriei a sa (întrucât nu a avut/nu a acces la probatoriul cauzei), ceea ce îl
împiedică să formuleze o susținere adecvată a cauzei.

Față de situația de fapt anterior expusă precum și față de dispozițiile legale citate și comentate mai sus,
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solicită admiterea cererii astfel cum a fost formulată.

 Analizând acțiunea formulată prin prisma criticilor formulate, a probelor administrate, a actelor normative
ce au incidență în cauză, precum și sub toate aspectele, Curtea reține următoarele:

Prin încheierea de ședință din data de 25 septembrie 2014, Curtea a respins excepțiile de necompetentă a
Curții de Apel Ploiești invocate de pârâtul S.R.I. prin întâmpinare. Totodată a luat act de declarația
pârâtului SRI că nu mai susține excepția netimbrării cererii de chemare în judecată.

Reclamantul D. D. a funcționat în cadrul Serviciului R. de Informații – U.M. 0735 Ploiești, de unde a fost
mutat în cadrul Structurii 3 – U.M. 0289 București, ca urmare a Ordinului prim-adjunctului directorului
S.R.I. nr. 0205 din 1.10.2013.

Prin prezenta acțiune, reclamantul a solicitat: (1)obligarea S.R.I. să desființeze o structură a sa, (2) să
înființeze o structură organizatorică, (3)să modifice ordinul prin care a fost mutat în altă unitate, (4) să fie
anulate calificativele acordate în aprecierea de serviciu pentru anul 2013, (5) să fie numit într-o funcție
corespunzătoare parcursului profesional, (6) să-i fie indexată solda, (7) să i se plătească transportul, (8) să i
se deconteze contravaloarea hranei, (9) să fie obligat directorul S.R.I. să-l primească la raport, (10) să-i fie
comunicate cadrele militare care au activat în fostele structuri ale DSS, (11) să fie obligată instituția la
declasificarea unor documente.

Actele premergătoare ce au stat la baza emiterii actelor administrative a căror anulare se solicită, precum și
alte acte ce au legătură cu prezenta cauză, având caracterul de document „ strict secret”, au fost comunicate
instanței și analizate în procedura reglementată de Legea nr. 182/2002, privind protecția informațiilor
clasificate.

Cu privire la capătul de cerere privind desființarea Structurii 3 din cadrul U.M. 0289 București, Curtea
reține următoarele că prin Hotărârea CSAT nr._/2010 de aprobare a Regulamentului de funcționare a
S.R.I. și a schemei organizatorice se prevede că „ proiectarea structurală a unităților se stabilește și se
modifică prin Ordin al Directorului, la propunerea Biroului Executiv al Consiliului Director”.

Potrivit art. 27 alin. 1 și 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea S.R.I., personalul
S.R.I. se compune din cadre militare permanente și salariați civili, care îndeplinesc atribuții operative și
administrative. Cadrele militare ale S.R.I. au toate drepturile și obligațiile prevăzute pentru militarii
armatei române, de reglementările legale, statutele și regulamentele militare.”

De asemenea, actele normative care reglementează acest domeniu, consacră principiul subordonării în
funcție de gradele militare.

Dacă reclamantul a constatat anumite nereguli în modul de desfășurare a activității la Structura 3 din
cadrul U.M. 0289 București avea posibilitatea, de care a și uzat de altfel, de a aduce la cunoștința șefului
său ierarhic cele constatate (filele 47-50).

Faptul că unitatea nu a dat curs solicitărilor sale nu constituie un refuz nejustificat de a-i rezolva cererea
întrucât pentru luarea oricărei măsuri este avut în vedere cu prioritate interesul național și cel instituțional,
astfel că nu se poate reține un exces de putere din partea instituției pârâte.
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De asemenea, Curtea nu poate reține existența unui refuz nejustificat de a se înființa structuri de medicina
muncii atâta timp cât chiar reclamantul recunoaște că la nivelul S.R.I. există medic de medicina muncii.
Înființarea unui asemenea cabinet la nivelul fiecărei structuri S.R.I. este o decizie de oportunitate a
conducerii care, în urma unei analize poate decide că este sau nu necesar un asemenea cabinet.

Cu privire la capătul trei de cerere privind modificarea Ordinului prim-adjunctului directorului S.R.I. nr.
0205 din 1.10.2013, Curtea reține că reclamantul își desfășoară activitatea în cadrul unui birou, fără a avea
activități pe teren. Or, așa fiind, reclamantul, își poate proteja starea de sănătate eventual ridicându-se de la
birou, din timp în timp pentru a se mișca, conform recomandărilor medicilor.

Pe de altă parte, potrivit dispozițiilor art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
încadrarea ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor în funcție se face ținând seama de nevoile forțelor
armate, de competența și conduita morală a acestora.

Conform art. 76 din același act normativ, mutarea cadrelor militare în activitate, dintr-o unitate în alta,
precum și schimbarea din funcții în cadrul aceleiași unități se efectuează o singură dată pe an, cu excepția
situațiilor deosebite stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale.

În cauza de față se constată că aceste dispoziții legale au fost respectate, reclamantul fiind mutat la cererea
sa, însă nu în unitatea solicitată ci conform nevoilor instituției.

Cu privire la cele două capete de cerere privind anularea aprecierilor de serviciu, Curtea constată că
reclamantul a fost evaluat parțial pentru activitatea desfășurată în cadrul U.M. 0735 Ploiești în perioada
1.01._13, iar evaluarea finală (anuală) a fost efectuată de către reprezentanții U.M. 0289 București unde
reclamantul a fost mutat. Apare evident și procedural ca pentru perioada în care a funcționat la Ploiești să
fie evaluat de comisia de evaluare a acestei unități.

Din documentația ce a stat la baza aprecierilor de serviciu, acte cu caracter „ strict secret”, analizate de
instanță în procedura specială, rezultă că pentru realizarea aprecierilor de serviciu au fost numite comisii
de evaluare, care au analizat activitatea profesională a reclamantului. Aprecierile acestor comisii i-au fost
aduce la cunoștința acestuia, care la rândul său, a avut posibilitatea să își exprime punctul de vedere.

Din această perspectivă, Curtea constată că pentru realizarea aprecierilor de serviciu a fost respectată
procedura regulamentară.

Pe de altă parte, potrivit dispozițiilor art. 73 alin. 1,2 și 5 din Legea nr. 80/1995, privind statutul cadrelor
militare, cadrelor militare li se întocmesc aprecieri de serviciu. Aprecierea de serviciu constituie unicul
document de valoare a competenței profesionale, a calității morale, a perspectivelor de dezvoltare și
promovare, pe baza căruia ofițerii, maiștri militari și subofițerii sunt înaintați în gradul următor.
Aprecierea se exprimă prin unul din următoarele calificative: „excepțional”, „foarte bine”,
„corespunzător”, „mediocru” sau „necorespunzător”.

Curtea nu poate reține solicitarea reclamantului de înlocuire a calificativului „corespunzător” cu
calificativul „ foarte bun”, dat fiind faptul că acordarea calificativului este atributul exclusiv al comisiei de
evaluare, care analizează în mod nemijlocit activitatea profesională a cadrului militar, instanța de judecată
fiind chemată doar să verifice respectarea procedurii de evaluare.
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Neîntemeiat este și capătul de cerere privind numirea într-o funcție raportată la vechimea și experiența
profesională, precum și acordarea gradului militar corespunzător, având în vedere dispozițiile art. 73 alin. 2
și art.74 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, citate anterior.

Analizând calificativele obținute de reclamant în activitatea sa, respectiv: 2007-„corespunzător”, 2008-
„mediocru”, 2009-„necorespunzător”, 2010- „corespunzător”, 2011- „corespunzător”, se poate concluziona
că nu există un refuz nejustificat al instituției pârâte de a-i acorda gradul militar solicitat.

În aceleași condiții apare neîntemeiată solicitarea reclamantului de a-i fi indexată/actualizată solda militară
cu diferențele între gradul militar deținut și gradul militar considerat a-i fi cuvenit, dacă nu existau
evaluările din anul 2013.

Cu privire la capetele de cerere privind decontarea transportului, Curtea reține că pentru a beneficia de
decontarea cheltuielilor de transport la mutarea într-o altă garnizoană, data prezentării ofițerului în unitate
trebuie să corespundă cu data din documentul justificativ al decontării transportului.

Pârâta a precizat că reclamantul a fost mutat prin Ordinul nr. 205/1.10.2013, data prezentării la unitate a
fost 07.10.2013, iar data bonului adus de acesta este 13.10.2013, astfel încât structurile financiare
competente nu au putut deconta cheltuielile invocate. Cum reclamantul nu a făcut dovada unei alte situații
de fapt, Curtea nu poate reține existența unui refuz nejustificat ca urmare a unui exces de putere din partea
instituției pârâte.

De asemenea, cu privire la solicitarea de acordare a normei de hrană, Curtea reține că atât în perioada
internării în Secția de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Căciulata, cât și perioada internării în
Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa I.” București, reclamantul a beneficiat de compensația
bănească a normei de hrană. În aceste condiții, cererea apare ca neîntemeiată.

Cel de al zecelea capăt de cerere formulat de reclamant se referă la obligarea S.R.I., să permită scoaterea
sa la raport în fața directorului S.R.I. Or, așa cum am arătat mai sus, cadrele militare ale S.R.I. au toate
drepturile și obligațiile prevăzute pentru militarii armatei române, fiind consacrat principiul subordonării
în funcție de gradele militare. Reclamantul avea posibilitatea de a aduce la cunoștința șefului său ierarhic
cele constatate, nefiind obligatorie primirea la raport chiar de către directorul general al SRI.

Pentru a fi vorba de un refuz nejustificat, trebuie să fim în prezența unei comunicări exprese a poziției
autorității publice căreia i s-a adresat cererea, deci în prezența unei veritabile notificări, pe de o parte, iar
pe de altă parte, refuzul de a soluționa favorabil cererea să se bazeze pe depășirea limitelor dreptului de
apreciere, adică pe exces de putere.

Neîntemeiat este și capătul de cerere privind obligarea S.R.I. să îi comunice dacă, la nivelul anului 2014, se
regăsesc foști lucrători / angajați și informatori / colaboratori ai fostului Departament al Securității Statului
din Ministerul Afacerilor Interne (fosta Securitate comunistă) în funcții de comandă/conducere în cadrul
S,R.L, respectiv în unitățile / structurile componente ale instituției, precum și dacă au existat și / sau există
ofițeri acoperiți ai S.R.I. în rândul magistraților și al reprezentanților mass-media din România, în cazul în
care răspunsul la vreuna dintre întrebări sau la ambele întrebări este pozitiv, să-i

comunice numele acestora.
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Astfel, potrivit dispozițiilor art. 2 din Legea nr.14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului R.
de Informații, SRI organizează și execută activități pentru culegerea, verificarea și valorificarea
informațiilor necesare cunoașterii, prevenirii și contracarării oricăror acțiuni care constituie, potrivit legii,
amenințări la adresa siguranței naționale a României.

De asemenea, potrivit art.28 alin.1 din același act normativ, personalul operativ al Serviciului R. de
informații își desfășoară activitatea deschis sau acoperit, în raport cu nevoile de realizare a siguranței
naționale.

Or, în aceste condiții, o cerere de deconspirare a agenților acoperiți ai SRI, fără o justificare solidă a
interesului personal, care să fie mai presus de interesul național apare, cel puțin, ca fiind neîntemeiată.

Ultimul capăt de cerere formulat de reclamant se referă la declasificarea unor documente.

Potrivit dispozițiilor art. 20 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, orice
persoană fizică sau juridică română poate face contestație la autoritățile care au clasificat informația
respectivă, împotriva clasificării informațiilor, duratei pentru care acestea au fost clasificate, precum și
împotriva modului în care s-au atribuit un nivel sau altul de secretizare. Contestația va fi soluționată în
condițiile legii contenciosului administrativ.

Reclamantul nu a făcut dovada faptului că s-a adresat cu această contestație la autoritatea care a dispus
clasificarea documentelor pentru a declanșa procedura de declasifdicare. În aceste condiții, Curtea constată
că nu poate fi analizată direct la instanță o astfel de cerere care nu a fost suspusă anterior analizei
autorității care a apreciat că se impune clasificarea acelor documente.

Pentru aceste considerente și în temeiul art. 18 din legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,
Curtea va respinge acțiunea ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE :

Respinge acțiunea formulată de reclamantul D. D., domiciliat în P., ., .. 13, Cod poștal_, J. Prahova, în
contradictoriu cu pârâții S. R. DE INFORMAȚII, cu sediul în București, Bulevardul Libertății, nr. 14,
sector 5, U.M 0289 BUCUREȘTI reprezentată de S.R.I., cu sediul în București, Bulevardul Libertății,
nr. 14, sector 5 și U.M. 0735 PLOIEȘTI, cu sediul în Ploiești, ., J. Prahova, ca neîntemeiată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Recursul se va depune la Curtea de Apel Ploiești.

Pronunțată în ședința publică azi, 19 ianuarie 2015.

PREȘEDINTE,
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D. F.

GREFIER,

C. M. F.

Operator de date cu caracter personal

Nr. notificare 3120

Red.D.F.

Tehnored.CMF

6 ex./17.02.2015
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