
Către:   Agenția Națională de Integritate 

În atenția: dlui. Bogdan Stan, Președinte 

Adresa:  Bulevardul Lascar Catargiu nr. 15, cod postal: 010661, sector 1, Bucuresti – Romania 
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Ref:  Sesizare privind verificarea averii doamnei judecător Mihaela Tăbârcă 

Data:  05.03.2018 

 

Domnule Președinte, 

 

Subsemnata, Camelia Bogdan, cu domiciliul în str. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

e-mail XXXXXXXXXXXXXXXX, judecător în cadrul Curții de Apel București, 

În temeiul art. 8 și 12 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 

demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 

completarea altor acte normative („Legea nr. 176/2010”) coroborat cu art. 1 și urm. din OG. 27/2002 

privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, formulez prezenta: 

SESIZARE 

Prin care vă solicit să procedați la verificarea sumelor primite cu titlul de drepturi de autor de la 

Editura Universul Juridic, înscrise în declarația de avere a doamnei judecător Mihaela Tăbârcă, în 

prezent judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția Civilă I 

Pentru următoarele motive: 

1. Declarațiile de avere ale doamnei judecător Mihaela Tăbârcă 

Conform declarației de avere din anul 2008, doamna judecător Mihaela Tăbârcă a încasat de la 

Editura Universul Juridic suma de 94.861 lei1. 

În anul 2009, suma primită cu titlu de drepturi de autor a fost de 49.889 lei, conform declarației de 

avere semnate de doamna judecător Mihaela Tăbârcă2. 

În anul 2010, aceeași editură a plătit doamnei judecător suma de 93.119 lei, cu titlul de drepturi de 

autor3. 

În anul 2011, doamna judecător Mihaela Tăbârcă a încasat suma de 62.354 lei, de la aceeași editură4. 

                                                           
1
 Anexa nr. 1 conține declarația de avere pentru anul 2008. 

2
 Anexa nr. 2 conține declarația de avere pentru anul 2009. 

3
 Anexa nr. 3 conține declarația de avere pentru anul 2010. 
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Conform declarației de avere din anul 2012, suma primită de la aceeași editură, cu titlul de drepturi 

de autor a fost de 48.842 lei5. 

În anul 2013, suma încasată de doamna judecător de la aceeași editură a fost de 31.693 lei, cu același 

titlu6. 

În anul 2014, suma încasată cu titlul de drepturi de autor a fost de 112.974 lei, conform declarației de 

avere aferente anului 20147. 

În anul 2015, doamna judecător a primit de la Editura Universul Juridic suma de 221.241 lei, cu titlul 

de drepturi de autor8. 

În anul 2016, suma primită cu titlul de drepturi de autor a fost de 151.997 lei9. 

Conform declarației de avere înregistrată sub nr. 46/12.06.2017, doamna judecător a primit de la 

Editura Universul Juridic suma de 161.203 lei, cu titlu de drepturi de autor10. 

2. Operele științifice publicate de dna. judecător Mihaela Tăbârcă sub egida Editurii Universul 

Juridic 

Conform site-ului editurii Universul Juridic, sub numele autoarei Mihaela Tăbârcă au fost publicate 

următoarele lucrări: 

a. Drept procesual civil. Vol. I + II + III. Teoria generala. Proceduri speciale. Caile de atac. Fise de 

procedura civila 2016. Editia a III-a (coautorat cu Andreea Ciurea) – anul apariției 2016 

b. Drept procesual civil. Vol. III. Caile de atac - Conform noului Cod de procedura civila (autor 

unic) – anul apariției 2014 

c. Drept procesual civil. Vol. I + II + III. Teoria generala. Proceduri speciale. Caile de atac (autor 

unic) – anul apariției 2014 

d. Drept procesual civil. Vol. II. Procedura contencioasa in fata primei instante. Procedura 

necontencioasa judiciara. Proceduri speciale (autor unic) – anul apariției 2013 

e. Drept procesual civil. Vol. I - Teoria generala conform noului Cod de procedura civila (autor 

unic) – anul apariției 2013 

f. Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor (Art. I - 

Comentarii) (autor unic) – anul apariției 2011; 

g. Codul de procedura civila. Comentat si adnotat cu legislatie, jurisprudenta si doctrina. Editia 

a II-a, revazuta si adaugita (coautorat cu gheorghe Buta) – anul apariției 2009; 

h. Culegere de practica judiciara - Marci si indicatii geografice (coautorat cu alți 7 autori) – anul 

apariției 2008 

i. Drept procesual civil vol.I - II. Editia a II – anul apariției este indisponibil 

j. Exceptiile procesuale in procesul civil - Editia a II-a revazuta si adaugita (autor unic) – anul 

apariției 2006 

 

3. Sumele sunt disproporționate față de celelalte remunerații primite de ceilalți autori 

publicați de aceeași editură 

                                                                                                                                                                                     
4
 Anexa nr. 4 conține declarația de avere pentru anul 2011. 

5
 Anexa nr. 5 conține declarația de avere pentru anul 2012. 

6
 Anexa nr. 6 conține declarația de avere pentru anul 2013. 

7
 Anexa nr. 7 conține declarația de avere pentru anul 2014. 

8
 Anexa nr. 8 conține declarația de avere pentru anul 2015. 

9
 Anexa nr. 9 conține declarația de avere pentru anul 2016. 

10
 Anexa nr. 10 conține declarația de avere pentru anul 2017. 



Pentru a ilustra comparativ sumele încasate de doamna judecător Mihaela Tăbârcă, am analizat 

sumele încasate de autori cu un prestigiu similar. 

Astfel: 

a. Domnul Marian Nicolae a încasat, cu titlul de drepturi de la autor, de la aceeași editură: în 

anul 2017 - suma de 38.891 lei11, în anul 2016 – suma de 57.941 lei, în anul 2015 – suma de 

44.534 lei, în anul 2014 – suma de 163.203 lei (sumă încasată de la Editura Universul Juridic și 

de la Doosan, fără a se indica în mod expres cât s-a încasat de la fiecare entitate); 

b. Domnul Flavius-Antonius Baias a încasat de la editura CH Beck: în anul 2017 – suma de 2377 

lei, în anul 2016 – 2640 lei, în 2015 – 2361 lei; 

c. Doamna judecător Evelina Oprina a încasat de la editura Universul Juridic următoarele sume: 

în anul 2017 – 9460 lei, în anul 2016 – 10.895 lei, în anul 2015 – suma de 52.418 lei. 

Se poate observa cu ușurință că sumele încasate de doamna judecător Mihaela Tăbârcă sunt de 

câteva ori mai mari decât sumele încasate de dl. Marian Nicolae, deși acesta din urmă a deținut în 

aceeași perioadă și funcția de director științific al editurii Universul Juridic. 

De asemenea, comparativ cu dna. judecător Evelina Oprina, doamna Mihaela Tăbârcă a încasat sume 

chiar și de zece ori mai mari, deși publicațiile acesteia din urmă au fost mai reduse, în aceeași 

perioadă analizată.  

Dacă ne raportăm la veniturile încasate de dl. Baias, e drept, de la o altă editură, este de domeniul 

evidenței că editura CH Beck plătește chiar și de 20 de ori mai puțin decât a plătit Editura Universul 

Juridic doamnei Tăbârcă. 

În condițiile actuale de piață și conform raportat la prețurile afișate pe site-ul editurii, publicațiile 

doamnei Tăbârcă au prețuri între 140 lei (pentru trei volume) și 45 lei. La un simplu calcul matematic, 

raportat la încasările din 2017 (161.203 lei), dacă împărțim la cel mai mare preț (140 lei), ar însemna 

că editura a vândut măcar 1151 de cărți, doar pentru a acoperi remunerația primită cu titlu de 

drepturi de autor. Dacă adăugăm cheltuielile editurii, vom ajunge la un tiraj de cel puțin 4500 de 

exemplare. Or, este puțin probabil ca piața cărții de drept să fie atât de mare. 

Pentru aceste considerente, vă solicit să verificați datele consemnate în declarațiile de avere ale 

doamnei judecător Mihaela Tăbârcă. 

Cu stimă,  

Jud. Dr. Camelia Bogdan 
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 Anexa nr. 11 conține declarația de avere a doamnei judecător Adina-Georgeta Nicolae. 


