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Cerere de înscriere a unui drept real în cartea funciară. Condiţii de 
admisibilitate. Calitatea procesuală pasivă a oficiului de cadastru 

 
Înscrierea unui drept se poate efectua numai împotriva altuia care, la 

înregistrarea cererii, era înscris ca titular al dreptului asupra căruia înscrierea 
urmează să fie făcută. 

În cazul exercitării dreptului la plângere în contra încheierii de respingere a 
cererii, oficiul de cadastru, în calitate de organ administrativ emitent al actului 
atacat, are calitate procesuală pasivă.  

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 151/R din 25 ianuarie 2007 

 
Prin încheierea nr. 12993 din 19 aprilie 2004 a Oficiului de 

cadastru şi Publicitate imobiliară Cluj, a fost respinsă cererea petiţionarea S.E. 
pentru intabularea dreptului de proprietate în cartea funciară nr. 1054 Mera a 
dreptului de proprietate dobândit în baza sentinţei civile nr. 15850/2004 a 
Judecătoriei Cluj-Napoca, pe motiv că, în cartea funciară, proprietar tabular asupra 
cotei de 3/12 parte apare S.G a lui G., care nu a fost chemat în judecată, în sentinţă 
nefiind specificat dacă S.G. este unul si acelaşi cu proprietarul tabular S.G. a lui G. 

Prin sentinţa civilă nr. 9932/31.10.2005, pronunţată de Judecătoria 
Cluj-Napoca a fost respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatului 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj, fiind admisă plângerea petiţionarei 
S.E. împotriva intimatului Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj, 
anulându-se, în consecinţă, încheierea de CF nr. 12933/19.04.2005 şi dispunându-se 
intabularea sentinţei civile nr. 15850/2004 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca 
în dosar nr. 8580/2004, cu obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecată în 
sumă de 400 RON. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, judecătoria a reţinut că, în ceea ce priveşte 
excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatului Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Cluj, aceasta nu este întemeiată, întrucât legiuitorul a stabilit o 
procedură contencioasă îndreptată împotriva emitentului actului atacat, calitatea 
procesuală pasivă a acestui organism rezultând din cele anterior menţionate. 

În  ceea ce priveşte fondul cauzei, instanţa a reţinut că, prin încheierea atacată, a 
fost respinsă cererea petentei pentru intabularea sentinţei civile nr. 15850/2004 
pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr.8580/2004, cu motivarea că în 
CF 1054 Mera este proprietar tabular asupra cotei de 3/12 parte numitul S.G., care nu 
a fost parte în dosarul de mai sus, iar în sentinţă nu se specifică dacă numitul S.G. 
este acelaşi cu S.G. din cartea funciară. 

Prin sentinţa civilă nr. 15850/2004 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în 
dosarul nr.8580/2004, a cărei intabulare s-a solicitat, a fost admisă în parte acţiunea 
civilă exercitată de reclamanta S.E. împotriva pârâţilor S.G., A.I. ş.a., pentru 
stabilirea masei succesorale, constatându-se că, între defunctul S.G. şi ceilalţi 
proprietari tabulari, a intervenit un partaj voluntar asupra terenului înscris în Cf 1054 
Mera, nr.top. 75/2, 76/1/2, 76/2/1, în sensul că întreg terenul i-a revenit defunctului 
S.G., că masa succesorală rămasă după acesta se compune din întreg terenul înscris 



în Cf 1054 Mera, reclamanta şi pârâţii fiind moştenitori ai acestuia, iar, în final, s-a 
dispus înscrierea dreptului de proprietate al acestor moştenitori. 

Pentru a dispune astfel, judecătoria a reţinut că, potrivit CF 1054 Mera, 
proprietari ai terenului cu nr.top. 75/2, 76/1/2, 76/2/1 sunt defunctul S.G. şi pârâţii 
S.E., S.A., M.G., M.A., V.B. măr. S.G.. Cercetând copia Cf 1054 Mera, a rezultat că 
instanţa a avut în vedere că a existat identitate între defunctul S.G. şi proprietarul 
tabular S.G.. Prin urmare, în aceste circumstanţe plângerea a fost  considerată 
întemeiată, urmând să fie admisă, respectiv în baza art. 52 din Legea nr. 7/1996 a fost 
anulată încheierea CF nr. 12933/2005 cu consecinţa intabulării sentinţei civile nr. 
15850/2004 a Judecătoriei Cluj-Napoca. 

Prin decizia civilă nr. 664 din 13 octombrie 2006 a Tribunalului Cluj, 
pronunţată în dosarul cu nr. de mai sus, a fost respins ca nefondat apelul 
declarat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a judeţului Cluj, fiind 
menţinută sentinţa civilă nr. 9932/31.10.2005 a Judecătoriei Cluj Napoca. 

În considerentele acestei decizii, se reţine că excepţia lipsei calităţii procesuale 
pasive a fost corect soluţionată de prima instanţă în considerarea dispoziţiilor art. 137 
C.pr.civ., fiind respinsă motivat de faptul că intimatul apelant are o atare calitate, 
fiind emitent al actului atacat. 

Din moment ce a fost admisă plângerea petentei S.E., justificat instanţa de fond 
a constatat incidenţa dispoziţiilor art. 274 C.pr.civ., obligând intimatul la plata 
cheltuielilor de judecată. 

Pentru termenul de judecată din data de 13.10.2006, a fost înaintat dosarul 
Judecătoriei Cluj-Napoca nr.7349/211/2005 în vederea soluţionării excepţiei de 
litispendenţă. 

Analizând conţinutul dosarului menţionat, tribunalul a constatat faptul că prin, 
plângerea înregistrată sub nr.7349/211/2005 petenta S.E. a solicitat în contradictoriu 
cu intimatul Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj anularea aceleiaşi 
încheieri de respingere a intabulării. 

Constatând că între cele două cauze există identitate de părţi, obiect şi cauză, 
tribunalul, în baza dispoziţiilor art. 163 alin l şi 3 C.pr.civ., a admis excepţia de 
litispendenţă şi a dispus conexarea dosarului nr. 7349/211/2005 al Judecătoriei Cluj-
Napoca la prezentul dosar. 

Raportat la considerentele reţinute anterior, s-a constatat că instanţa de fond a 
făcut o corectă şi legală apreciere a stării de fapt şi de drept dedusă judecăţii, motivele 
de apel invocate de intimat fiind nefondate, aceleaşi considerente fiind valabile şi faţă 
de plângerea în raport cu care s-a admis excepţia de litispendenţă, motiv pentru care, 
în baza dispoziţiilor art. 296 C.pr.civ. apelul a fost respins ca nefondat. 

Împotriva aceste deicizii, a declarat în termen legal recurs Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj, solicitând modificarea ei, schimbarea 
sentinţei apelate, cu consecinţa respingerii plângerii şi menţinerii încheierii de carte 
funciară. 

În motivarea recursului său, recurentul învederează că motivul pentru care a 
respins cererea de  intabulare au fost că nu erau îndeplinite  condiţiile prevăzute de 
art.24 din Legea nr. 7/1996, în prezent art.22 în forma după republicare,  din 
considerentele arătate în cuprinsul încheierii. 

Greşit a respins  instanţa excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a oficiului, 
caracterul necontencios  al procedurii rezultând expres din disp.art.70 alin.4 din 
Ordinul Ministrului Justiţiei nr.2371/C/1997. 

Înscrierile în cartea  funciară au doar efect de opozabilitate, conform art.25 din 
Legea nr. 7/1996 republicată, astfel că nu sunt  supuse  controlului în contencios, 



neîntrunind  condiţiile prevăzute de art.2 alin.1  lit.c din Legea  nr.554/2004 a  
contenciosului administrativ, care  defineşte actul administrativ ca fiind cel emis de o 
autoritate publică în vederea  executării ori a organizării executării legii, care dă 
naştere, modifică sau stinge raporturi juridice. Câtă vreme încheierile de carte  
funciară  nu produce aceste efecte, oficiul de cadastru nu are calitate procesuală 
pasivă în plângerile  îndreptate împotriva acestora. 

Legea nr. 7/1996 completează dispoziţiile din Codul de procedură civilă 
referitoare la procedura  necontencioasă, conform art.338 alin.2, prin trecerea 
activităţii de publicitate  imobiliară de la Ministerul Justiţiei la Agenţia Naţională de 
Cadastru şi Publicitate  Imobiliară, activitatea nepierzându-şi caracterul 
necontencios, întrucât nu se urmăreşte stabilirea unui drept potrivnic  faţă de o altă 
persoană. 

Activitatea de cartea  funciară este o procedură nejurisdicţională, respectiv o 
procedură necontencioasă specială, cererea de  înscriere în cartea  funciară  
caracterizându-se prin absenţa  unui litigiu, a  unui diferend şi a  unui adversar. 

Analizând recursul formulat prin prisma motivelor  invocate, 
raportat la disp.art.304 pct.9 Cod proc.civ., curtea apreciază că acesta 
este fondat, din considerentele  ce urmează a fi expuse. 

Astfel, în ceea ce priveşte  calitatea procesuală pasivă a  oficiului de cadastru, 
motivele de recurs  se fundamentează pe caracterul necontencios al procedurii. 

În realitate, procedura are un astfel de caracter numai până la soluţionarea 
cererii de înscriere în cartea  funciară. În cazul exercitării plângerii împotriva 
încheierii de respingere, Oficiul de cadastru, în calitate de organ administrativ 
emitent al actului atacat, are calitate procesuală pasivă, doar procedura este exceptată 
de la controlul pe calea contenciosului administrativ, conform art. 5 alin. 2 din Legea 
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, întrucât prin lege organică se prevede o 
altă procedură judiciară.  

Nu poate fi reţinută apărarea recurentului în sensul că încheierea Oficiului de 
Cadastru nu este un act administrativ în sensul definiţiei legale cuprinsă în art. 2 lit. c 
din legea contenciosului, întrucât actul dă naştere unui raport juridic, obiectul 
acestuia constituindu-l dreptul la înscrierea unui drept real, a unui act sau fapt juridic 
personal, a unei acţiuni etc. în legătură cu imobilul. De altfel, înscrierea dreptului de 
proprietate, cum este cazul în speţă, condiţionează însuşi atributul de dispoziţie, 
conform art. 28 alin. 1 din Legea nr. 7/1996. 

Pe  fond,  aşa cum corect susţine recurenta, potrivit  disp.art.24 lit. a din legea 
nr. 7/1996, înscrierea unui drept se poate efectua numai împotriva aceluia care, la 
înregistrarea cererii, era înscris ca titular al dreptului asupra căruia înscrierea 
urmează să fie făcută. 

Oficiul de cadastru corect a reţinut că în cartea funciară figurează înscris S.G a 
lui G., în timp ce hotărârea judecătorească s-a pronunţat în ceea ce priveşte 
moştenirea după de S.G..  Este notoriu, desigur, că G. este traducerea în limba 
maghiară a numelui de G., însă aceasta nu înseamnă automat că este vorba de una şi 
aceeaşi persoană. Desigur, dacă se lecturează considerentele sentinţei civile nr. 
15850/16.12.2004, se poate deduce că instanţa a avut în vedere proprietarul tabular 
de sub B11 din CF 1054 Mociu. Nu intră, însă, în atribuţiile Oficiului de Cadastru să 
interpreteze o hotărâre judecătoreasă. Dacă este vorba de o eroare cu privire la nume, 
datorată modului de indicare a numelui în cuprinsul cererii de chemare în judecată, 
petiţionara are deschisă procedura îndreptării erorii materiale, reglementată de art. 
281 C.pr.civ., putând formula ulterior o altă cerere de înscriere. În măsura în care, în 
actul de stare civilă, respectiv certificatul de deces depus la dosar, figurează, totuşi, 



S.G. si nu S.G., atunci instanţa, pe calea lămuririi dispozitivului (2811 C.pr.civ.) sau a 
contestaţiei la titlu (art. 399 alin. 1 C. pr. Civ.), poate stabili că este vorba de una şi 
aceeaşi persoană, ceea ce, de asemenea, permite formularea unei noi cereri de 
înscriere. 

 

Fond funciar. Anularea titlului de proprietate 
 
1. Lipsa cererii de reconstituire a dreptului de proprietate 

formulată în termen legal (art. 9 alin.(3) din Legea 18/1991, 
modificată prin Legea nr. 169/1997 şi art. 33 din Legea nr. 
1/2000) de către persoana care se consideră îndreptăţită. 
Consecinţe asupra modalităţii de soluţionare a acţiunii 
având ca obiect anularea titlului de proprietate eliberat în 
favoarea unei alte persoane îndreptăţite, care a formulat 
cerere în termen legal. 

2. 2. Emiterea  titlului de proprietate pe numele unui singur 
solicitant la reconstituirea dreptului de proprietate, în 
situaţia în care mai multe persoane îndreptăţite au 
formulat cerere în termen legal, cu încălcarea prevederilor 
art. 13 alin.(3) din Legea nr. 18/1991 republicată şi a art. 12 
alin.(1) din Anexa I a H.G. nr. 1172/2001. Consecinţe 

 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, decizia 
nr. 288/R din 14 februarie 2007 

 
Prin sentinţa civilă nr. 884/24.03.2005, pronunţată de Judecătoria Bistriţa: 
S-a respins ca neîntemeiată excepţia lipsei calităţii  procesuale activă a 

reclamantelor invocată de pârâţii P.M.S.; 
S-a admis acţiunea principală a reclamantelor S.G.D. şi T.A. împotriva 

pârâţilor P.M. şi P.S.; 
S-a admis acţiunea reconvenţională a pârâţilor P.M. şi P.S. şi în consecinţă s-a 

dispus  admiterea în parte a acţiunii principale formulată de reclamantele S.G.D., 
împotriva pârâţilor P.M. şi P.S.,  Comisia judeţeană Bistriţa-Năsăud pentru stabilirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor şi Comisia locală Mărişelu pentru 
stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor; admiterea acţiunii  
reconvenţionale formulată de pârâţii P.M. şi P.S., împotriva celorlalte părţi din 
proces, ca fiind întemeiată şi în consecinţă: 

S-a dispus anularea titlului de proprietate nr.68069/1998, eliberat de Comisia 
Judeţeană Bistriţa-Năsăud în favoarea defunctei G.N. şi modificarea titlului de 
proprietate nr. 68729/2002 emis pe numele aceleiaşi defuncte şi a pârâtei P.M. cu 
privire la reconstituirea suprafeţelor de teren din intravilanul localităţii Mărişelu, în 
sensul reducerii lor de la 3.303 mp. la 2.777 mp. şi a schimbării denumirii 
următoarelor parcele din tarlaua 84/3: parcela 10/2 s-a modificat în parcela II/3 cu 
suprafaţa de 1411 mp în loc de 1937 mp. cu vecinii iniţiali stabiliţi, iar parcela 10/3 a 
devenit parcela II/4 cu aceeaşi suprafaţă de 525 mp. şi cu aceiaşi vecini, parcela II/I 
cu suprafaţa de 184 mp. şi II/2 cu suprafaţa de 657 mp., rămânând nemodificate. 

S-au respins capetele de cerere din acţiunea principală privind constatarea 
nulităţii absolute a titlului de proprietate nr.68047/1998 emis pe numele pârâţilor şi 
modificarea titlului de proprietate nr.68729/2002, în sensul înscrierii şi a 



reclamantelor alături de pârâtă şi defunctă ca beneficiare a reconstituirii dreptului de 
proprietate după defunctul G.I.. 

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa a reţinut că excepţia lipsei de 
calitate procesuală activă a reclamanţilor invocaţi de pârâţi este neîntemeiată, 
întrucât reclamantele fiind moştenitoare ale defunctului G.I. au interes legitim în 
promovarea acţiunii, calitatea procesuală activă fiind motivată pe dispoziţii 
constituţionale. 

S-a reţinut, în privinţa titlului de proprietate nr. 68047/98 că nu este lovit de 
nulitate întrucât pârâţilor P.M. şi P.S., titulari ai titlului le sunt aplicabile dispoziţiile 
art. 23 alin. l din Legea nr. 18/1991, pârâta Pali făcând dovada calităţii de membră 
cooperatoare din anul 1960. 

In susţinerea soluţiei cu privire la această cerere instanţa a mai invocat şi 
doctrina juridică potrivit căreia textul art. 23 alin. l din Legea nr. 18/1991, recunoaşte 
„de iure" dreptul de proprietate asupra terenului aferent construcţiilor ce-i aparţin 
foştilor membri C.A.P. 

In privinţa anulării titlului de proprietate nr.68069/1998 s-a reţinut 
admisibilitatea cererii pe baza dispoziţiilor art. 13 din Legea nr. 18/1991 şi H.G. 
nr.1172/2001, potrivit cărora, în favoarea moştenitorilor se eliberează un singur titlu 
de proprietate, în speţă eliberându-se doar pe numele unui singur moştenitor, 
respectiv G.N.. 

Cu referire la cererea de modificare a titlului de proprietate nr. 68729/2002, 
instanţa şi-a motivat hotărârea de respingere pe împrejurarea că, potrivit procedurii 
legii fondului funciar, pentru stabilirea dreptului de proprietate prin reconstituire 
este necesară formularea unei cereri de persoane îndreptăţite sau de moştenitorii 
acesteia în comun cu semnarea ei de către fiecare, în speţă reclamantele neformulând 
o asemenea cerere, aşa cum de altfel acestea recunosc. 

Instanţa a înlăturat ca nefiind relevantă existenţa certificatului de moştenitor 
nr. 240/83 în care sunt cuprinse casa de locuit din Mărişelu şi terenul aferent de 250 
mp. întrucât reclamantelor li se aplică procedura specială prevăzută de Legea nr. 
18/1991 şi nu cea de drept comun. 

Instanţa a apreciat ca justificate cererile părţilor de a se reduce suprafaţa din 
intravilan din titlul de proprietate nr. 68729/2002 de la 3303 la 2777, aceasta faţă de 
faptul că sin schiţele aferente parcelei 11 rezultă această suprafaţă. 

Prin decizia civilă nr. 158/10.10.2005 pronunţată în dosar nr.2207/C/2005 al 
Tribunalului Bistriţa-Năsăud, s-a admis apelul declarat de reclamantele S.G.D. şi T.A.  
împotriva  sentinţei civile nr. 884/24.03.2005, pronunţată de Judecătoria Bistriţa, a 
fost desfiinţată sentinţa  şi s-a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe. 

Instanţa de apel a reţinut  că prin acţiunea  introductivă, reclamantele au 
solicitat  modificarea titlului de proprietate nr.68729/2002, în sensul majorării 
suprafeţei din intravilan cu 1719 mp, astfel ca  suprafaţa  totală  din acest titlu să fie  
de  4496 mp. 

Deşi instanţa a reţinut  că  reclamantele au formulat  o astfel de cerere, în 
considerentele sentinţei aceasta nu a  fost  analizată, iar  în dispozitivul sentinţei 
instanţa  nu s-a  pronunţat  asupra acestei cereri, această omisiune  reprezentând  o 
necercetare  a  fondului cererii, motiv pentru care  în baza art.297 alin.1  Cod 
proc.civ., sentinţa a fost desfiinţată, cauza  fiind trimisă spre  rejudecare  aceleiaşi 
instanţe. 

Prin decizia nr.416/R/16.02.2006 a Curţii de Apel Cluj, a fost admis recursul 
pârâţilor P.M. şi P.S., împotriva deciziei civile nr. 158/10.10.2005 a Tribunalului 



Bistriţa-Năsăud, care a fost casată şi s-a trimis  cauza spre rejudecare  Tribunalului 
Bistriţa-Năsăud. 

Pentru a pronunţa această decizie, instanţa de recurs a reţinut că instanţa de 
apel nu a intrat în cercetarea fondului, cât timp prima instanţă s-a pronunţat asupra 
tuturor capetelor de cerere, atât din acţiunea introductivă cât şi din acţiunea 
reconvenţională, iar prin motivele de apel au fost aduse critici hotărârii. 

S-a mai reţinut de instanţa de recurs că reclamantele nu au solicitat ca 
suprafaţa de 2777 mp. să se adauge la suprafaţa de 1759 mp. şi amândouă să fie 
înscrise în titlul de proprietate nr. 68729/2002. 

Urmare a rejudecării, tribunalul, prin decizia civilă nr. 92 din 10.10.2006, 
pronunţată de  Tribunalul Bistriţa-Năsăud a  admis în parte apelul declarat de 
reclamanţii S.G.D. şi T.A., împotriva sentinţei civile nr. 884/2005 a Judecătoriei 
Bistriţa, pe  care a  schimbat-o în sensul că : 

S-a  constatat nulitatea absolută a titlului de proprietate nr. 68047/98 emis pe 
numele pârâţilor P.S. şi P.M. ; 

S-a modificat titlul de proprietate nr.68729/2002 în sensul modificării 
suprafeţei prin includerea şi a parcelelor din titlul de proprietate nr. 68047/98 şi a 
punerii de acord a numărului parcelelor din titlu    nr. 68729 cu cele din schiţa de 
cadastru a comunei Mărişelu; 

S-a înlăturat dispoziţia privind modificarea titlului de proprietate sub aspectul 
schimbării amplasamentelor; 

Au fost menţinute  dispoziţiile din hotărârea atacată privitoare la anularea 
titlului de proprietate nr. 68069/98 eliberat de Comisia Judeţeană pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în favoarea defunctei G.N. şi cea 
privitoare la modificarea Titlului de proprietate nr.68729/2002 în sensul respingerii 
înscrierii în titlul reclamantelor. 

S-a admis, în parte, cererea de cheltuieli de judecată a apelantelor şi în 
consecinţă au fost obligate intimatele să  plătească suma de 150 RON cu acest titlu.  

Pentru a pronunţa această  decizie, tribunalul a  reţinut următoarele: 
În ce priveşte critica nelegalităţii emiterii titlului de proprietate nr. 68047/98,   

emis   pe   numele   intimatelor,   tribunalul  a   găsit-o întemeiată. 
Prima instanţă a apreciat că pârâta P.M. a făcut dovada calităţii sale de 

membră cooperatoare sau, chiar în lipsa unei atare dovezi, pârâtei le erau aplicabile 
disp.art.32 alin.4 coroborate cu alin. l din acelaşi    articol de Legeanr.18/1991, 
modificată, fiindu-le recunoscut   de iure   dreptul de proprietate asupra terenului 
aferent casei de locuit. 

S-a reţinut că din actele dosarului, dovada certă a calităţii de membru CAP a 
numitei P.M. nu se poate reţine, întrucât la data formulării cererii de intrare în CAP a 
defunctului ei tată G.I., care potrivit cererii şi-a înscris toată familia, pârâta P.M. avea 
doar 14 ani, astfel că dobândirea calităţii de membru CAP nu poate fi susţinută 
potrivit Statutului CAP. 

Este neconvingătoare prestaţia de către P.M. a unor activităţi în cadrul CAP 
Mărişelu pentru reţinerea calităţii de membru cooperator, faţă de caracterul lor 
izolat, în anul 1963 cât era minoră şi 1988 şi 1989 când îşi încetase activitatea în 
sectorul de stat. 

Aşadar, disp.art.23, alin.l din Legea nr. 18/1991 nu sunt aplicabile. 
Sunt neaplicabile şi disp.al.4 ale art.23 din Legea nr. 18/1991, modificată şi 

completată, întrucât din coroborarea dispoziţiilor mai sus citate cu disp.art.8 al.2 şi 
23 al. l din aceeaşi lege rezultă că pârâta P.M. putea beneficia de reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra suprafeţei aferentă construcţiei doar în calitate de 



moştenitoare după defunctul G.I., cum de altfel a şi formulat cererea de reconstituire 
a dreptului de proprietate. 

Că terenul în discuţie face parte din moştenirea defunctului G.I. rezultă, fără 
îndoială din Certificatul de moştenitor nr. 240/1983, pârâta fiind acceptantă. 

Dacă intenţia legiuitorului prin disp.art.23 din Legea nr. 18/1991, modificată şi 
completată a fost de a crea un statut juridic unic sub aspectul proprietăţii atât asupra 
construcţiei şi terenului aferent, cel puţin în aceeaşi măsură nu a fost în intenţia sa de 
a crea inegalităţi între moştenitori cu privire la bunurile moştenirii. Aceasta rezultă, 
de altfel, din dispoziţiile art. 13 al.3 din Legea nr. 18/1991. 

Aşadar, pentru P.M. nefiind persoană îndreptăţită şi cu atât mai puţin P.S., în 
temeiul disp.art.23 din Legea nr. 18/1991, în baza art.3 al. l lit.a din Legea nr. 
169/1997, modificată şi completată, titlul de proprietate nr. 68047/1998 emis pe 
numele acestor pârâţi este lovit de nulitate absolută, instanţa urmând a proceda în 
consecinţă. 

Este de reţinut că atât Comisia Locală Mărişelu cât şi Comisia Judeţeană au 
solicitat prin întâmpinare anularea titlului de proprietate nr. 68047/98, fiind emis 
pentru persoane neîndreptăţite. 

În  ce priveşte anularea titlului de proprietate nr. 68069/98 este de reţinut că 
prin hotărârea atacată s-a dispus această anulare pentru motivul corect reţinut că 
titlul trebuia emis pe numele ambelor moştenitoare care au formulat cerere de 
reconstituire adică atât pe numele defunctei G.N. cât şi cel al pârâtei P.M. şi nu numai 
pe numele defunctei G.N.; 

În  ce priveşte criticile aduse hotărârii privind titlul de proprietate nr. 
68729/2002 sunt doar în parte întemeiate. 

Astfel, critica potrivit căreia în titlu trebuiau cuprinse şi reclamantele S.G.D. şi 
T.A. fiind considerate acceptante de drept -art. 13 al. l din Legea nr. 18/91 de 
moştenitorii defunctului G.I., iar prin interpretarea acestei dispoziţii legale s-ar 
ajunge la concluzia că în situaţia existenţei certificatului de moştenitor nu mai este 
necesară formularea cererii de reconstituire, este neîntemeiată. 

Din disp.art.8 al.3 din Legea nr.18/1991 rezultă în mod cert că una din 
condiţiile pentru declanşarea procedurii de reconstituire a dreptului de proprietate 
asupra terenurilor vizate de acest act normativ este formularea cererii, nefiind admis 
stabilirea calităţii de persoană îndreptăţită şi recunoaşterea dreptului în lipsa 
acestuia. 

Este însă justificată cererea de modificare a titlului de proprietate nr. 
68729/2002 în sensul includerii şi a suprafeţei din titlu nr. 68047/1998. 

Aceasta întrucât, anulându-se titlul de proprietate nr. 68047/1998 pe motivul 
arătat, suprafaţa de teren fiind parte a moştenirii după defunctul G.I. este firesc să fie 
cuprinsă în titlul de proprietate nr. 68069/1998 şi care este emis pe moştenitoarele 
ce au formulat cerere de reconstituire. 

În  acest fel, toate terenurile rămase în moştenirea defunctului G.I. se regăsesc 
într-un singur titlu valabil, atât sub aspectul persoanei îndreptăţite, cât şi asupra 
suprafeţei solicitată a fi reconstituită. 

În  cadrul modificării solicitate, instanţa  cu ocazia modificării titlului a dispus 
să se pună de acord numărul parcelelor din titlu cu cel din schiţa de cadastru, aceasta 
întrucât există neconcordante între datele din aceste acte, care nu au fost înlăturate 
nici prin dispoziţiile hotărârii atacate. Această punere de acord nu a fost posibilă nici 
prin prezenta hotărâre, datele din schiţa de cadastru  fiind incomplete şi cu 
paralelisme între ele ( ex.: parcela cu nr. top. 10/1 apare de două ori) 



În  raport de cele arătate în baza dispoziţiilor art. 296 Cod procedură civilă 
tribunalul a admis apelul în parte, a constatat nulitatea absolută a titlului de 
proprietate nr.68074/1998, a modificat titlul de proprietate nr. 68729/2002 în sensul 
celor arătate şi a menţinut dispoziţiile hotărârii privitoare la anularea titlului de 
proprietate nr. 68069/1998 şi cea privitoare la respectarea înscrierii în titlu 
68729/2002 a reclamanţilor. 

În  baza disp.art.274 Cod procedură civilă, a admis în parte cererea de 
cheltuieli de judecată a apelanţilor şi a obligat intimaţii să le plătească suma de 150 
RON cu acest titlu, reprezentând parte din onorariul de avocat. 

Împotriva acestei decizii au declarat recurs  atât  reclamantele S.G.D. şi T.A., 
cât şi pârâţii P.S. şi P.M. 

Prin recursul declarat de reclamante, s-a  solicitat  casarea  deciziei şi 
trimiterea spre rejudecare  a  cauzei, cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea recursului, reclamantele  au invocat următoarele: 
Întrucât  prin cererea  adresată Primăriei comunei Mărişelu, înregistrată sub  

nr.56/12.09.2005, reclamantele au formulat  cerere pentru reconstituirea  dreptului 
de proprietate în conformitate cu  prev.art.33 din Legea nr. 1/2000, modificată şi 
completată prin Legea nr. 247/2005, se  impunea  suspendarea judecării cauzei până 
la soluţionarea  acestei cereri. Instanţa  nu a dat curs  acestei solicitări, procedând la 
judecare. 

Un alt  motiv de recurs  vizează  dezacordul reclamantelor  privind  includerea  
suprafeţei de  1719 mp din titlul de proprietate nr.68047/1998, în titlul de proprietate 
nr.68069/1998, apreciind  că  prin anularea titlului de proprietate nr.68047/1998 
emis pe numele pârâţilor  s-a anulat  şi reconstituirea  dreptului de proprietate, 
terenul rămânând la  dispoziţia  Comisiei Locale pentru aplicarea Legii nr.18/1991 în 
vederea soluţionării  cererii formulate de reclamante în baza Legii nr. 247/2005. 

Reţinerea lipsei calităţii procesuale active a  reclamantelor  în promovarea unei 
acţiuni  având ca obiect  anularea titlului de proprietate nr.68047/1998 eliberat 
pârâţilor, pe  motiv  că acestea nu au formulat  cerere  de reconstituire a  dreptului de 
proprietate asupra terenului înscris în titlu, este greşită, întrucât  terenul înscris în 
acest titlu a  constituit   proprietatea numitului G.S., bunicul reclamantelor, astfel 
încât  acestea  justifică un interes legitim, ocrotit de lege,  pentru atacarea titlului. 

La data depunerii  cererii de  reconstituire a  dreptului de proprietate de  către  
intimaţii P.M. şi P.S. şi reclamantele  au depus cerere la Primăria Mărişelu, însă s-a 
refuzat  înregistrarea, pe motiv că  este suficientă cererea  formulată în acest sens de 
antecesoarea  G.N.. 

Deşi au solicitat  instanţei să pună în vedere  pârâţilor  P. să depună autorizaţia 
de  construcţie şi celelalte acte privind edificarea  casei de locuit, această cerere  în 
probaţiune  a fost omisă, deşi actele  erau pertinente în judecarea litigiului,  toate 
fiind emise  pe numele  antecesoarei reclamantelor, defuncta G.N.. 

Pârâtele au criticat  şi schimbarea amplasamentului, care nu respectă schiţa  
cu viza OCAOTA depusă la dosar. 

Recursul declarat de pârâţi vizează modificarea  deciziei apelate, în sensul 
respingerii apelului declarat împotriva sentinţei civile nr. 884/24.03.2005, a 
Judecătoriei Bistriţa. 

În motivarea recursului, pârâţii au arătat  că  instanţa de apel nu era investită 
să verifice  modificarea titlului de proprietate nr.68729/2002, cu privire la  suprafaţa 
reconstituită  şi denumirea parcelelor,  apelantele  necontestând  aceste aspecte. 

Pronunţându-se asupra  acestor aspecte,  cu încălcarea disp.art.295 Cod 
proc.civ., instanţa  nu a precizat  care din cele  trei titluri de  proprietate  urmează a fi 



modificate  sub  aspectul schimbării amplasamentelor, lăsând nesoluţionată cererea  
reconvenţională. 

Pe fondul cauzei, pârâţii au arătat următoarele: 
Recurentele  nu au formulat  nici o cerere de  reconstituire a dreptului de 

proprietate, astfel de  cereri fiind  formulate numai de  antecesoarea lor, defuncta 
G.N. şi de pârâta P.M.. 

În baza acestor cereri s-au eliberat următoarele  titluri de proprietate : 
Titlul de proprietate nr.68047/1998 eliberat pârâţilor pentru suprafaţa de 1719 

mp teren aferent  casei de locuit, curte şi grădină.  
Titlul de proprietate nr.68729/2002 eliberat pe  numele antecesoarei pârâtei  

şi a pârâtei, pentru suprafaţa de 4 ha, 7932 mp, aparţinând antecesorului G.I.. 
Titlul de proprietate nr.68069/1998 eliberat pe numele defunctei G.N., pentru 

suprafaţa de  2777 mp teren. 
De menţionat  că suprafaţa  din acest ultim titlu de proprietate a  fost  inclusă 

şi în titlul de proprietate nr.68729/2002, motiv  pentru care  pârâţii au formulat 
cerere  reconvenţională, solicitând  anularea titlului de proprietate nr.68069/1998 în 
baza art.III lit. a  din Legea nr. 169/1997, nefiind  posibilă reconstituirea dreptului de 
proprietate  asupra unuia  şi acelaşi teren prin două titluri diferite. 

Anularea titlului de proprietate nr.68047/1998 este nelegală, întrucât  pe de o 
parte, probatoriul administrat  dovedeşte calitatea  recurentei P.M.  de membră 
cooperatoare, iar pe de altă parte, s-a  făcut  dovada  că pârâţii sunt  proprietarii 
construcţiilor  casă de locuit şi anexe  gospodăreşti. 

Prin întâmpinările formulate, reclamantele au solicitat  respingerea  recursului 
declarat de  pârâţi, pârâţii, respingerea recursului declarat de  reclamante, iar  pârâta  
Comisia Judeţeană pentru stabilirea  dreptului de proprietate asupra terenurilor 
Bistriţa Năsăud a  solicitat  admiterea  în parte a recursului declarat de reclamante. 

Analizând recursurile declarate prin prisma motivelor invocate, curtea  
constată că cel declarat de pârâţi este fondat, urmând a fi admis, iar cel declarat de 
reclamante este  nefondat, urmând a fi respins pentru   următoarele considerente: 

Recursul declarat de reclamante  este nefondat, criticile  formulate  urmând a 
fi înlăturate după cum urmează: 

Suspendarea judecării cauzei ca  urmare a  formulării unei cereri de 
reconstituire a  dreptului de proprietate de  către reclamante în baza Legii nr. 1/2000 
şi Legii nr. 247/2005, nu se  impunea, raportat la disp.art.33 alin.1 din Legea nr. 
1/2000, astfel cum a fost modificată, şi la  data  înregistrării cererii – 12.09.2005. 

Prin prisma  dispoziţiilor art.33 alin.1 din Legea nr. 1/2000 se recunoaşte 
dreptul persoanelor  îndreptăţite  de a solicita  reconstituirea  dreptului de 
proprietate în condiţiile  expres  enumerate de această dispoziţie legală, or, 
reclamantele  nu se  încadrează în aceste  ipoteze,  cererea  înregistrată sub  
nr.56/12.09.2005 fiind  prima  cerere de  reconstituire, după cum  recunosc chiar în 
cuprinsul recursului. 

Cel de-al doilea motiv de  recurs  este nefondat, tot  pe acelaşi considerent,  al 
nedepunerii  de  către reclamante în termen legal a unei cereri de reconstituire a 
dreptului de proprietate. Reconstituirea dreptului de proprietate  asupra  terenului în 
suprafaţă de 1719 mp a  fost solicitată de pârâta P.M., eliberându-se în baza  acestei 
cereri titlul de proprietate nr.68047/1998 (modificat în apel). 

Tot  nefondată este şi critica  vizând  greşita reţinere a  lipsei calităţii 
procesuale active a reclamantelor în formularea  cererii de anulare  a titlului de 
proprietate nr.68047/1998, din acelaşi considerent  anterior expus. 



În condiţiile  în care  reclamantele  nu au formulat  cerere de  reconstituire a 
dreptului de proprietate asupra acestei suprafeţe, deşi susţin că  acest teren a  
constituit   proprietatea bunicului G.S., fiind  înscris în CF 49 Cucutenii de Şieu, nu 
justifică  nici interes  şi nici calitate procesuală în formularea unei cereri de anulare a 
acestui titlu, în lipsa  unei cereri de  reconstituire a dreptului de proprietate formulată 
în termen legal, neputând  obţine  reconstituirea  pe cale  judecătorească a  acestui 
drept. 

Motivul vizând refuzul primirii cererii reclamantelor de  reconstituire a 
dreptului de proprietate la Primăria Mărişelu este total nefondat, reclamantele  
nefăcând nici o dovadă că au intenţionat  să înregistreze  o atare cerere şi au contestat  
refuzul primirii ei. 

Motivul vizând  omisiunea  instanţei de a  da  curs  cererii reclamantelor  în 
sensul obligării pârâţilor să depună la dosar  autorizaţia de  construire a casei, nu este 
fondat şi pertinent, raportat la  obiectul litigiului – anularea  şi modificarea  celor trei 
titluri de  proprietate. 

Critica  vizând  schimbarea amplasamentelor  este de asemenea  nefondată, 
întrucât  prin decizia  recurată a  fost înlăturată această dispoziţie statuată prin 
hotărârea  primei instanţe. 

În ce priveşte  apelul reclamanţilor, acesta este fondat, urmând  a  fi admis, cu 
consecinţa  modificării  deciziei pronunţate în apel, şi menţinerii ca legală şi 
temeinică a hotărârii primei instanţe. 

Prin această hotărâre, în mod  corect s-a dispus  anularea  titlului de 
proprietate nr.68069/1998 eliberat în favoarea defunctei G.N., întrucât  aşa  cum a 
reieşit din probatoriul administrat  încă din faţa  primei instanţe, în mod nelegal acest 
titlu a fost  emis doar pe numele defunctei G.N., deşi reconstituirea dreptului a  fost 
solicitată atât de defunctă, în calitate de soţie supravieţuitoare a defunctului 
proprietar G.I., cât şi de fiica Gal Maria. 

Prin urmare,  titlul trebuia  emis  cu respectarea  disp.art.13 din Legea nr. 
18/1991 şi ale art.12 din Regulamentul aprobat prin HG 1172/2001 (aplicabil conform 
principiului tempus regit actum), respectiv  pe  numele  tuturor persoanelor  
îndreptăţite (moştenitori) care au formulat  cerere de  reconstituire în termenul legal. 

Pe de altă parte, un alt  motiv întemeiat  ce a stat la baza  anulării acestui titlu 
îl constituie  faptul că  suprafaţa cu privire la  care  s-a reconstituit  dreptul de 
proprietate în baza sa, se regăseşte de asemenea şi în  titlul de proprietate 
nr.68729/2002, în mod  corect emis pe  numele ambelor  moştenitoare solicitante. 

În ce priveşte terenul intravilan ce a făcut  obiectul reconstituirii dreptului de 
proprietate prin titlul de proprietate nr.68729/2002 – 3303 mp – corect a reţinut  
prima  instanţă  în baza  hărţii cadastrale a loc. Mărişelu că atât din punct de vedere 
al suprafeţei terenului aferent  casei de locuit a  defuncţilor G.I. şi N., care în realitate 
este de 2777 mp şi nu 3303 mp, cât şi din punctul de  vedere al amplasamentului, 
respectiv  numărul parcelelor  cadastrale, la eliberarea acestui titlu de proprietate s-
au comis erori în ce priveşte  suprafaţa reală şi amplasamentele,  astfel încât  în mod 
corect  prima  instanţă a procedat la  modificarea  acestui titlu, punând  în acord, 
suprafaţa şi amplasamentul cu harta cadastrală a localităţii. 

Corectă este şi reţinerea de  către  prima  instanţă a faptului că reclamantele, 
deşi moştenitoare ale defuncţilor G.I. şi  N., nu sunt  îndreptăţite să fie  trecute ca  
titulare în titlul de proprietate nr.68729/2002, întrucât  nu au formulat cerere în 
termenele  legale stabilite de Legea nr. 18/1991 şi Legea nr. 169/1997. 

Cât  priveşte legalitatea titlului de proprietate nr.68047/1998 eliberat pe  
numele pârâţilor, corect a  statuat  prima  instanţă asupra acestui aspect. Terenul în 



suprafaţă de 1719 mp  reconstituit  prin acest titlu constituie  terenul aferent casei de 
locuit situată administrativ în sat. Măgurele, comuna Mărişelu, proprietatea  
pârâţilor. 

Pârâţii au solicitat  reconstituirea  dreptului de proprietate asupra acestei 
suprafeţe, încă în anul 1991, astfel încât  sunt  îndreptăţiţi la reconstituirea dreptului 
de proprietate, în timp ce reclamantele, în lipsa unei cereri în sensul reconstituirii 
dreptului de proprietate formulată în termen legal, nu sunt  îndreptăţite la  
reconstituire. 

Instanţa de apel a  reţinut  că probele administrate nu sunt  convingătoare  sub 
aspectul calităţii de  membru cooperator a  pârâtei P.M., astfel încât  disp.art.23 alin.1 
şi 4 din Legea nr. 18/1991 nu sunt aplicabile, pârâta  putând  beneficia de  
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului aferent  casei doar  în calitate 
de  moştenitoare după defunctul G.I., însă  în această calitate, în baza disp.art.13  
alin.3 din Legea nr. 18/1991, în egală măsură sunt  îndreptăţite la  reconstituire  şi 
reclamantele. 

Această invocare a  disp.art.13 alin.3 din Legea nr. 18/1991 în susţinerea 
egalităţii de tratament  a  tuturor  moştenitorilor persoanelor care  au deţinut  teren 
înscris în C.A.P. nu este însă aplicabilă în speţă, întrucât  aşa  cum în repetate rânduri 
se arată în cuprinsul prezentei decizii, reclamantele  nu au formulat  în termen legal 
cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate. 

Singura persoană care a făcut astfel de demersuri pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei  este pârâta  P.M., astfel încât  
doar calitatea de moştenitoare a reclamantelor  după defuncţii G. nu este suficientă 
pentru a  beneficia de  măsura reconstituirii dreptului de proprietate. 

Pentru considerentele arătate, în baza art.312 alin.1  raportat la art.304  pct.9 
Cod proc.civ., curtea va admite recursul pârâţilor, iar în baza art.312 alin.1  Cod 
proc.civ., va respinge recursul reclamanţilor. 

 

Legea nr. 10/2001. Imobil ce face obiectul Legii nr. 18/1991, pretins a fi 
restituit în baza Legii nr. 10/2001 

 
Potrivit art. V alin.(1) din Titlul I al Legii nr. 247/2005, notificările nesoluţionate 

până la data intrării în vigoare a prezentului titlu, având ca obiect construcţii de orice 
fel, situate în extravilanul localităţilor, aparţinând exploataţiilor agricole, şi care au fost 
trecute în proprietatea statului se vor înainta în vederea soluţionării, în termen de 60 de 
zile, comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale, constituite potrivit Legii nr. 18/1991 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000, alin.(2) al 
acestui articol prevăzând că dispoziţiile alin.(1) se aplică în mod corespunzător şi pentru 
terenurile prevăzute la art. 8 alin.(1 din Legea nr. 10/2001 republicată. În consecinţă, 
întrucât terenul pretins de reclamantă în baza legii, se impune ca notificării reclamantei 
să i se aplice prevederile art. V alin.(2) din Titlul I al Legii nr. 247/2005. 

 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 12/A din 11 ianuarie 2007 

 
Prin sentinţa civilă nr. 785/31.03.2004, pronunţată de Tribunalul Cluj în dosar 

nr. 298/2004, s-a respins plângerea formulată de petenta B.G., în contradictoriu cu 
Primarul comunei Baciu, având ca obiect anularea Dispoziţiei nr. 159/25.11.2003. 



Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în considerentele 
sentinţei faptul că, prin dispoziţia atacată a fost respinsă notificarea formulată de 
reclamantă în baza Legii nr. 10/2001, prin care a solicitat restituirea în natură a 
terenului în suprafaţă de 300 mp, din CF nr. 20 Suceag, nr.top. 124, 125, pe motiv că 
terenul respectiv se încadrează în prevederile art. 8 din Legea nr. 10/2001, respectiv, 
face obiectul Legii nr. 18/1991. Astfel, în favoarea defunctului soţ al reclamantei, B.A., 
fiul lui B.I. şi M., de la care terenul a fost preluat de CAP Mera, i s-a eliberat titlul de 
proprietate nr. 27997/1586, pentru o suprafaţă de 9 ha, 9553 mp teren, din care, 
terenul intravilan de 400 m din sola 24, parcela 566/1 este identificat în CF 20 
Suceag, nr.top. 124, 125, aspect conformat prin expertiza întocmită în dosar nr. 
3627/2002 aş Judecătoriei Cluj-Napoca. 

În consecinţă, prima instanţă a apreciat că terenul în litigiu i-a fost deja 
restituit reclamantei, astfel încât plângerea sa este neîntemeiată. 

Apelul declarat de reclamantă împotriva acestei sentinţe a fost respins ca 
nefondat de Curtea de Apel Cluj prin decizia civilă nr. 126/A/04.02.2005, cu 
motivarea că parcela de 400 mp pretinsă de reclamantă a făcut obiect Legii nr. 
18/1991, fiind inclusă în titlul de proprietate nr. 29997/1586, 13.09.2000, 
constatându-se cu putere de lucru judecat, prin sentinţa civilă nr. 1/2003 a 
Judecătoriei Cluj-Napoca, că această parcelă se regăseşte în CF 20 Suceag, nr.top. 
124, 125. 

Întrucât, cu privire la acest teren s-a făcut deja reconstituirea proprietăţii în 
baza Legii nr. 18/1991, o nouă cerere de restituire cu privire la acelaşi teren, 
întemeiată însă pe Legea nr. 10/2001, apare ca inadmisibilă. 

Recursul declarat de reclamantă împotriva acestei decizii a fost admis de 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin decizia civilă nr. 724/23.01.2006, cu 
consecinţa casării deciziei recurate şi a trimiterii cauzei spre rejudecare aceleiaşi 
instanţe, cu motivarea că, faţă de susţinerile reclamantei, în sensul că terenul, obiect 
al prezentului litigiu, nu este identic cu cel reconstituit în baza Legii nr. 18/1991, 
instanţa avea obligaţia să dispună efectuarea unei expertize tehnice judiciare având 
drept unic obiectiv identificarea imobilului din prezenta cauză, cu cel înscris în titlul 
de proprietate. 

În rejudecare, cauza a fost înregistrată pe rolul Curţii de Apel Cluj procedându-
se la rejudecarea apelului reclamantei, atât pe baza actelor deja existente la dosarul 
cauzei, cât şi pe baza raportului de expertiză tehnică judiciară topografică efectuat de 
instanţa de rejudecare, conform îndrumărilor din decizia de casare, precum şi pe baza 
probaţiunii testimoniale administrate în rejudecare. 

Analizându-se apelul reclamantei, se constată că acesta este fondat în parte, 
motivat pe următoarele considerente:  

Prin notificarea formulată în baza Legii nr. 10/2001, cu nr. 2150/09.11.2001, 
reclamanta, în calitatea sa de soţie supravieţuitoare a defunctului B.A., fiul 
defuncţilor B.I. şi B.M., a solicitat restituirea în echivalent asupra terenului intravilan 
în suprafaţă de 300 mp, situat în sat Suceag, com. Baciu, înscris în CF nr. 20 Suceag, 
nr.top. 124 şi 125, invocând în motivarea notificării faptul că acest teren a fost 
proprietatea lui B.I. şi B.M., socrii reclamantei, fiind preluat de CAP Mera în mod 
abuziv, în anul 1970, prin decizia nr. 1376, respectiv, s-a trecut în proprietatea CAP 
cota de 20/60 parte din terenul  de 1134 mp înscris în CF sus menţionată. 

Notificarea reclamantei a fost respinsă prin dispoziţia nr. 159/25.11.2003, 
emisă de Primarul comunei Baciu, pe motiv că terenul solicitat de reclamantă nu face 
obiectul Legii nr. 10/2001, încadrându-se în prevederile art. 8 din această lege, şi a 
art. 8.1 din Normele metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001. 



S-a mai reţinut în considerentele acestei dispoziţii că preluarea imobilului nu 
s-a făcut în mod abuziv, nu a fost dovedit dreptul de proprietate asupra imobilului, şi 
că reclamanta nu are calitatea de persoană îndreptăţită în sensul art. 3 şi art. 4 din 
Legea nr. 10/2001. 

Din actele de stare civilă depuse la dosarul de fond, rezultă că defunctul soţ al 
reclamantei, B.A., a fost fiul numiţilor B.I. şi B.M., de la care, terenul în litigiu a fost 
preluat de CAP, reclamanta, alături de fiica sa şi a defunctului B.A., numita E.K.M., 
fiind unicele moştenitoare ale lui B.A., la rândul său unicul moştenitor al lui B.I. şi 
B.M., calitate susţinută de certificatul de moştenitor nr. 36/15.10.2001. 

Potrivit art. 3 alin. 1, lit. a din Legea nr. 10/2001 au calitatea de persoane 
îndreptăţite la măsuri reparatorii în baza Legii nr. 10/2001 persoanele fizice 
proprietari ai imobilelor la data preluării în mod abuziv a acestora, iar conform art. 4 
alin. 2 din aceeaşi lege, de prevederile legii beneficiază şi moştenitorii legali sau 
testamentari ai persoanelor fizice îndreptăţite. 

În consecinţă, nu poate fi reţinută argumentaţia din dispoziţia atacată, 
conform căreia reclamanta nu ar avea calitate de persoană îndreptăţită. Apoi, prin 
prisma art. 4 alin. 4 din Legea nr. 10/2001, fiind singurul moştenitor care a formulat 
notificare în baza acestei legi, reclamantei îi profită şi cota celeilalte moştenitoare a 
lui B.A., E.K.M., care nu a făcut notificare în baza Legii nr. 10/2001. 

Nu poate fi reţinută nici susţinerea conform căreia nu s-ar fi făcut dovada de 
către reclamantă a dreptului de proprietate cu privire la imobilul solicitat,  câtă 
vreme, din cuprinsul cărţii funciare nr. 20 Suceag, nr.top. 124 şi 125, rezultă fără 
putinţă de îndoială  că în anul 1970, pe cota de 20/60 parte din imobilul de sub A+1, 
aferent nr.top. 124, teren în suprafaţă de 200 stj.p. (720 mp), reprezentând porţiunea 
de proprietate de sub B 12 şi 13, a lui I.I. şi I.Ş., „care în fapt este proprietatea 
membrilor cooperatori B.I. şi soţia B.M.”, se întabulează dreptul de proprietate în 
favoarea CAP Mera. 

Este ştiut faptul că, potrivit art. 32 şi art. 33 din Decretul-Lege nr. 115/1938, 
înscrierile operate în cartea funciară  sunt prezumate ca fiind exacte, iar dreptul 
înscris în favoarea unei persoane este prezumat că există. 

În consecinţă, faţă de împrejurarea că în CF nr. 20 Suceag se face menţiunea 
conform căreia cota de 20/60 parte din nr. top. 124, A+1, este în fapt proprietatea 
membrilor cooperatori B.I. şi B.M., este evident că nu este reală susţinerea 
intimatului, conform căreia, nu s-a dovedit dreptul de proprietate asupra imobilului 
solicitat. 

Cel puţin cota de 20/60 parte din acest imobil a aparţinut socrilor reclamantei, 
iar prin succesiuni succesive, reclamanta se poate prevala de calitatea sa de persoană 
îndreptăţită la măsuri reparatorii cu privire la acest imobil, conform art. 3 alin. 1 lit. a 
şi art. 4 din Legea nr. 10/2001, reclamanta fiind moştenitoarea lui B.A., care la rândul 
său a fost unicul moştenitor a lui B.I. şi B.M. 

Conform înscrierilor operate în cartea funciară, nr. top. 124 avea 200 stj.p., iar 
nr.top. 125 avea 115 stj.p., în total 1134 mp (720 mp + 414 mp). 

Ulterior preluării de către CAP Mera  a cotei de 20/60 parte din imobilul de 
sub A+1 din CF 20 Suceag, asupra porţiunii de 378/1134 parte din imobilul de sub 
A+1, echivalent al cotei de 20/60 parte din acest imobil, proprietatea de sub B 14 a 
CAP Mera, se întabulează dreptul de proprietate în favoarea lui B.G. şi soţia B.M., cu 
titlu de drept cumpărare, în calitatea lor de membrii cooperatori.  

De altfel, împrejurarea că terenul ce a aparţinut socrilor reclamantei a fost 
preluat de CAP Mera aproximativ în anii 1970, a fost confirmată şi de martorii audiaţi 
în cauză, C.G. şi V.E. 



Din sentinţa civilă nr. 1/6.01.2003, pronunţată de Judecătoriei Cluj-Napoca în 
dosar nr. 3627/2002 rezultă că terenul de 400 mp intravilan ce face parte din titlul 
de proprietate nr. 27997/1586/2000, se regăseşte pe nr.top. 124, 125 din CF 20 
Suceag, iar ca urmare a dezmembrării operate cu ocazia întabulării titlului de 
proprietate, acest teren de 400 mp a primit nr.top. noi 124/2 şi 125/2, rămânând o 
diferenţă de 734 mp, cu nr.top. noi 124/1 şi 125/1. 

Din expertiza tehnică judiciară topografică întocmită în cauză de expert ing. 
M.M.T., rezultă faptul că din punct de vedere al partidei cadastrale terenul revendicat 
de reclamantă în prezenta cauză se regăseşte pe nr. top. 563, o suprafaţă de 60 mp şi 
pe nr.top. 564, o suprafaţă de 400 mp, partidă cadastrală care, începând cu anul 
1978, îi aparţine lui B.G., acesta figurând la poziţia nr. 161 din planul cadastral. 

Din punct de vedere al hărţilor funciare terenul de 480 mp pretins de 
reclamantă se identifică în regim de CF cu nr.top. 124 şi 125 din CF 20 Suceag, pe 
suprafaţa de 163 mp şi în CF 65 Suceag, nr.top. 122 şi 123,  pe suprafaţa de 317 mp, 
aceste din urmă două parcele fiind dispuse la est de nr. top 124 şi 125. 

Expertul arată că suprafaţa de 324 mp este folosită de B.G. şi că în realitate, în 
fapt, CF nr. 20 Suceag are o suprafaţă de doar 486 mp, întrucât, probabil că nr.top. 
124 nu avea 200 stj.p. ci doar 20 stj.p., săvârşindu-se deci o eroare la CF cu ocazia 
operării suprafeţei acestui nr. top, iar nr.top. noi rezultate în urma operării sentinţei 
nr. 1/2003 al Judecătoriei Cluj-Napoca, 124/1 şi 125/1 au o suprafaţă de doar 163 mp. 

Parcelele 124/1 şi 125/1 sunt ocupate parţial, arată expertul, de casa familiei B., 
situată la nr. administrativ 161, însă, se precizează în expertiză, tot terenul existent la 
nr. administrativ 161, în suprafaţă de 480 mp, este folosit de B.G. şi M. 

În considerentele şi concluziile expertizei se arată că din totalul de 480 mp 
revendicaţi de reclamantă, 165 mp se regăsesc în CF 20 Suceag, nr. top. 124/1 şi 
125/1, suprafaţă ocupată de o parte din casa lui B.G., 142 mp se regăseşte în CF 65 
Suceag, nr.top. 122 şi 123, pe care de amplasat restul casei lui B.G., iar 175 mp teren 
reprezintă o suprafaţă liberă de construcţii, aferentă nr. top. 122 şi 123 din CF 65 
Suceag. 

Faţă de împrejurarea că terenul din CF 20 Suceag nr.top. iniţial 124, 125, a fost 
cooperativizat şi trecut în proprietatea CAP Mera, este evident că acest teren nu poate 
face obiectul Legii nr. 10/2001, câtă vreme, art. 8 alin. 1 din această lege, prevede că 
nu intră sub incidenţa Legii nr. 10/2001, terenurile situate în extravilanul localităţilor 
la data preluării  abuzive sau la data notificării, precum şi cele al căror regim juridic 
este reglementat prin Legea fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Pe de altă parte, nu este de ignorat împrejurarea că terenul aferent nr.top. 
124/1 şi 125/1 din CF 20 Suceag, în suprafaţă de 163 mp, revendicat de reclamantă 
prin notificarea formulată în baza Legii nr. 10/2001 şi pretins şi prin plângerea 
formulată împotriva dispoziţiei nr. 159/2003, este ocupat de familia B., care de altfel  
figurează întabulată în cartea funciară nr. 20 Suceag, sub B 15 şi 16, asupra unei 
porţiuni de 378/1134 parte din imobilul din această CF.  

În consecinţă, nici Primarul comunei Baciu, emitentul dispoziţiei atacate în 
prezenta cauză, şi nici Primăria comunei Baciu nu au calitatea de unitate deţinătoare 
a imobilului pretins de reclamantă, în sensul Legii nr. 10/2001, neputând deci să 
dispună, în conformitate cu Legea nr. 10/2001, în privinţa acestui imobil. 

Potrivit art. V alin. 1 din Titlul I al Legii nr. 247/2005, notificările 
nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentului titlu, având ca obiect 
construcţii de orice fel, situate în extravilanul localităţilor, aparţinând exploataţiilor 
agricole, şi care au fost trecute în proprietatea statului, construcţii de pe terenurile 



forestiere, care au făcut parte din exploataţia forestieră la data trecerii în proprietatea 
statului, se vor înainta în vederea soluţionării, în termen de 60 de zile, comisiilor 
comunale, orăşeneşti şi municipale, constituite potrivit Legii nr. 18/1991, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000. 

Alin. 2 al art. V mai sus menţionat prevede că dispoziţiile alin. 1 se aplică în 
mod corespunzător şi pentru terenurile prevăzute la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 
10/2001, republicată. 

Faţă de împrejurarea că reclamanta a atacat în instanţă dispoziţia prin care  s-
a dat curs notificării sale, se poate prezuma că notificarea formulată în baza Legii nr. 
10/2001 de către reclamantă nu a fost încă definitiv soluţionată, astfel încât, având în 
vedere că terenul pretins de reclamantă a fost cooperativizat, fiind trecut în 
proprietatea CAP Mera, este evident că în cauză sunt incidente prevederile art. V alin. 
2 din Titlul I al Legii nr. 247/2005, impunându-se soluţionarea notificării 
reclamantei în conformitate cu legile fondului funciar. 

De altfel, reclamanta prin cererea introductivă de instanţă a solicitat să fie 
îndeplinite toate formalităţile necesare restituirii acestui imobil. 

În consecinţă, pentru considerentele mai sus expuse, Curtea constată că în 
cauză îşi găsesc aplicare prevederile art. V alin. 2 din Titlul I al Legii nr. 247/2005, 
solicitarea reclamantei de a-i restituit terenul  litigios, putând fi  soluţionată doar în 
conformitate cu legile fondului funciar, având în vedere că terenul a fost preluat de 
CAP. 

Însă, chiar dacă expertul arată că terenul revendicat de reclamantă se 
regăseşte şi pe alte nr.top., respectiv 122 şi 123 din CF 65 Suceag, şi doar 163 mp se 
regăsesc în CF 20 Suceag, nr.top. 124/1 şi 125/1, este de subliniat faptul că 
reclamanta este îndreptăţită doar cu privire la terenul înscris în CF 20 Suceag, 
întrucât, prin notificarea pe care a formulat-o reclamanta a emis pretenţii doar cu 
privire la acest teren. 

Aşa fiind, în temeiul art. 296 Cod proc.civ., se va admite în parte apelul 
reclamantei conform dispozitivului prezentei decizii.  

Solicitarea reclamantei, de obligare a pârâtului la plata cheltuielilor de 
judecată urmează să fie respinsă în temeiul art. 274 Cod proc.civ., având în vedere că 
nu se poate reţine în sarcina pârâtului intimat nici  o culpă procesuală în 
nesoluţionarea favorabilă a pretenţiilor reclamantei, pentru considerentele anterior 
expuse. 

 

Drept de proprietate. Inadmisibilitatea acţiunii de drept comun în 
retrocedarea unui imobil expropriat întemeiată pe dispoziţiile art. 35 din 

Legea nr. 33/1994, după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001 
 
Art. 11 din Legea nr. 10/2001 are caracterul unei norme juridice speciale 

reparatorii a cărei aplicare se impune ca prioritară în raport de prevederile art. 35 
din Legea nr. 33/1994, normă juridică  generală, pentru toate exproprierile care au 
avut loc în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. 

 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 174/R din 30 ianuarie 2007 

 
Prin sentinţa civilă nr.1018 din 20 noiembrie 2006, pronunţată în dosarul 

nr.5491/117/2006 al Tribunalului Cluj s-a admis excepţia inadmisibilităţii acţiunii, şi 



în consecinţă s-a respins acţiunea civilă formulată de reclamanţii K.I. şi K.Z. 
împotriva pârâţilor STATUL ROMÂN prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
CLUJ-NAPOCA, T.N.P., T.L.Z. şi T.I.M., având ca obiect acţiune în constatare. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că reclamanţii au 
formulat prezenta acţiune, întemeiată pe dispoziţiile art. 35 din Legea 33/1994, 
solicitând a se constata caducitatea parţială a decretelor de expropriere în baza cărora 
imobilele terenuri din litigiu au fost expropriate de la antecesorii lor în drepturi cu 
care reclamanţii au încheiat cele două contracte de vânzare-cumpărare. 

Dispoziţiile legale mai sus menţionate conferă posibilitatea pentru fostul 
proprietar de a solicita retrocedarea bunurilor expropriate dacă acestea nu au fost 
utilizate în termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate, fiind 
unanim admis atât în practica judiciară cât şi în literatura de specialitate că aceste 
dispoziţii se aplică şi exproprierilor realizate anterior intrării în vigoare a actului 
normativ. 

Legea 33/1994 reprezintă dreptul comun în materie de expropriere astfel că 
este necesar a se avea în vedere dispoziţiile cu caracter special, derogatorii, cuprinse 
în Legea nr. 10/2001, aceasta având caracterul unei legi speciale de reparaţie, 
aplicabilă imobilelor preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, 
inclusiv imobilelor expropriate. 

După cum s-a apreciat în mod constant în practica instanţelor judecătoreşti, 
după intrarea în vigoare a Legii. nr.10/2001, restituirea în natură sau prin echivalent 
a imobilelor nu mai poate fi solicitată decât în temeiul acestei legi, excluzând calea 
dreptului comun în materie de expropriere, conform principiului specialia 
generalibus derogant. 

Prin urmare, nu poate fi primită apărarea formulată de reclamanţi în sensul 
că acţiunea este admisibilă fiind întemeiată pe prevederile Legii nr. 33/1994 şi nu ale 
Legii nr. 10/2001. 

Referitor la demersurile întreprinse de reclamanţi în temeiul acestui din 
urmă act normativ, finalizate conform susţinerilor acestora fără în mod nefavorabil, 
acestea nu formează obiectul analizei în cauza de faţă. 

Împotriva acestei sentinţe reclamanţii K.I. şi K.Z. au declarat recurs în 
termen legal, solicitând instanţei admiterea acestuia, schimbarea hotărârii atacate în 
sensul admiterii acţiunii aşa cum a fost formulată. 

În motivarea recursului reclamanţii au arătat că au cumpărat imobilul teren 
înscris în CF 12297 Cluj, nr.top.15107 prin contract de vânzare cumpărare autentic 
încheiat la 25.09.1991, iar imobilul casă înscris în CF nr.12298 Cluj, nr.top.15108 a 
fost cumpărat prin contractul autentic de vânzare cumpărare încheiat la 11.06.1991. 
La momentul perfectării acestor convenţii, reclamanţii nu au avut cunoştinţă de 
faptul că imobilele erau expropriate de Statul Român, întrucât dreptul de proprietate 
al acestuia nu era înscris in CF, iar cumpărarea s-a făcut cu autorizaţia de înstrăinare 
emisă de Consiliul Local al mun. Cluj-Napoca, conform legislaţiei în vigoare la acea 
dată. 

Statul Român şi-a înscris ulterior încheierii contractelor de vânzare cumpărare 
dreptul de proprietate în cartea funciară. 

Întrucât foştii proprietari tabulari nu au formulat notificare deoarece nu avea 
interes, reclamanţii au formulat notificare în baza Legii nr.10/2001, care a fost 
respinsă prin dispoziţia primarului. 

Dispoziţia de respingere a cererii de restituire în natură a imobilelor mai sus 
arătate, este nelegală şi neîntemeiată iar motivarea ei este absolut deficitară, întrucât 



reclamanţii au calitatea de persoane îndreptăţite la acordarea măsurilor reparatorii în 
baza Legii nr.10/2001. 

Pârâtul intimat Statul Român prin Consiliul Local al mun. Cluj-Napoca,  a 
arătat, prin reprezentantul său, în şedinţa publică din 12.03.2007 că se opune 
admiterii apelului. 

Pârâţii intimaţii T.N.P., T.L.Z. şi T.I.M. au arătat că lasă la aprecierea instanţei 
justa soluţionare a cauzei. 

În şedinţa publică din 12.03.2007, Curtea, în temeiul art.282 alin.1 C.pr.civ., a 
calificat calea de atac exercitată de reclamanţi, ca fiind apel şi nu recurs aşa cum în 
mod greşit a fost intitulată. 

Analizând sentinţa criticată prin prisma motivelor de apel invocate, Curtea în 
temeiul art.295 C.pr.civ., apreciază că apelul nu este fondat din considerentele ce 
urmează a fi expuse. 

Astfel, tribunalul a reţinut în mod corect că acţiunea reclamanţilor este una în 
revendicarea imobilului expropriat în baza Decretului Prezidenţial nr.41/06.03.1984 
întemeiată pe dispoziţiile art.35 din Legea nr.33/1994, potrivit cărora dacă imobilele 
expropriate nu au fost utilizate în termen de un an, conform scopului pentru care au 
fost preluate de la expropriat, respectiv lucrările nu au fost începute, foştii proprietari 
pot să ceară retrocedarea lor, dacă nu s-a făcut o nouă declaraţie de utilitate publică. 

Imobilul în litigiu situat în Cluj-Napoca str. J., teren în suprafaţă de 1780 mp., 
cu construcţie în suprafaţă de 36,70 mp., a fost expropriat, prin decretul de 
expropriere mai sus menţionat, de la proprietarii V.A., V.P.C. şi T.S. 

Ulterior prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub 
nr.9817/11.06.1991 de Notariatul de Stat Judeţean Cluj, V.A., T.S. şi H.P.C. (născută 
V.) au înstrăinat reclamanţilor imobilul situat în Cluj Napoca, str.J., format din casă 
de cărămidă, pe fundaţie din beton, acoperită cu ţiglă şi teren în suprafaţă totală de 
1000 mp., pentru preţul de 88.000 lei. 

La data de 25.09.1991, prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub 
nr.17072/1991 de Notariatul de Stat Judeţean Cluj, reclamanţii au dobândit de la 
aceleaşi vânzătoare, locul de casă în suprafaţă totală de 1000 mp., situat în Cluj 
Napoca, str.J. înscris în CF 12297 nr.top.15107, pentru preţul de 21.000 lei. 

Este adevărat că prin decizia nr.VI din 27.09.1999 pronunţată de Curtea 
Supremă de Justiţie în Secţiile Unite în cadrul unui recurs în interesul legii s-a statuat 
în sensul că, dispoziţiile art.35 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru 
cauza de utilitate publică sunt aplicabile şi în cazul cererilor având ca obiect 
retrocedarea unor bunuri imobile expropriate anterior intrării în vigoare a acestei 
legi, dacă nu s-a realizat scopul exproprierii. 

Ulterior pronunţării acestei decizii a fost adoptată Legea nr.10/2001 privind 
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 
decembrie 1989, care în art.11 instituie reguli speciale pentru restituirea imobilelor 
expropriate, în perioada de referinţă a legii. 

Dispoziţiile textului legal mai sus menţionat se aplică în toate cazurile de 
expropriere, fără a distinge după cum aceasta a fost făcută cu titlu valabil ori fără titlu 
valabil, indiferent dacă s-au plătit sau nu despăgubirile expropriaţilor, fără relevanţă 
dacă exproprierea a privit numai terenurile sau numai construcţiile esenţială 
rămânând dovedirea faptului că preluarea a intervenit ca urmare a unei exproprieri, 
dispusă ca atare în baza unui act normativ generic sau individual. 

Dispoziţiile art.11 din Legea nr.10/2001 se aplică imobilelor expropriate chiar 
dacă lucrările pentru care a fost dispusă această măsură nu s-a finalizat nici până la 



data intrării în vigoare a legii, cu consecinţa că măsura restituirii în natură este 
permisă în măsura nefinalizării exproprierii. 

Sunt vizate toate acele imobile a căror situaţie juridică şi-ar fi putut găsi 
dezlegarea, până la data intrării în vigoare a Legii nr.10/2001, în temeiul art.35 din 
Legea nr.33/1994 privind exproprierile pentru cauză de utilitate publică, ale cărei 
dispoziţii sunt în continuare active pentru exproprierile realizate după intrarea în 
vigoare a acestei legi. 

Art.11 din Legea nr.10/2001 are caracterul unei norme juridice speciale 
reparatorii a cărei aplicare se impune ca prioritară în raport cu prevederile art.35 din 
Legea nr.33/1994, normă juridică generală, pentru toate exproprierile care au avut 
loc în perioada 06.03.1945-22.12.1989, acordarea măsurilor reparatorii fiind posibilă 
în cadrul procedurii speciale administrative reglementată de lege, nicidecum pe calea 
unei acţiuni directe în justiţie. 

De altfel, reclamanţii au uzat de procedura administrativă prevăzută de Legea 
nr.10/2001, iar prin dispoziţia nr.1301/27.05.2005 emisă de Primarul mun. Cluj-
Napoca, s-a respins notificarea nr.27/23.05.2001, pentru terenul situat pe str. Jiului 
nr.11, înscris în CF 12297, cu nr.top.15107, deoarece petenţii nu sunt persoane 
îndreptăţite la măsuri reparatorii prevăzute de acest act normativ. 

Prin sentinţa civilă nr.109/03.02.2006 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă 
prin decizia nr.198/A/14.06.2006 a Curţii de apel Cluj, s-a respins acţiunea civilă 
formulată de reclamanţi în contradictoriu cu pârâtul Primarul mun. Cluj-Napoca 
având ca obiect plângere la Legea nr.10/2001. 

Având în vedere aceste considerente, Curtea în temeiul art.296 C.pr.civ., va 
respinge apelul reclamanţilor ca nefondat şi, în consecinţă, va menţine hotărârea 
atacată ca fiind legală şi temeinică. 

 

Legea nr. 10/2001. Cerere de restituire în natură a unor imobile 
confiscate în temeiul Legii nr. 312/1945. Inadmisibilitate 

 
Confiscarea averii antecesorului reclamantului în temeiul Legii nr. 312/1945, 

dispusă ca urmare a condamnării sale pentru crimă de război, nu are caracterul 
unei preluări abuzive în sensul art. 2 alin.(1) din Legea nr. 10/2001 şi, în consecinţă, 
nu face obiectul Legii nr. 10/2001, în acest sens fiind şi prevederile art. 1.3. lit. c) 
alin. (ii) din H.G. nr. 498/2003. 

 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 40/A din 15 februarie 2007 

 
Prin sentinţa civilă nr. 953/02.11.2006, pronunţată de Tribunalul Cluj în dosar 

nr. 3881/2006, s-a respins ca nefondată plângerea formulată de reclamantul K.L., în 
contradictoriu cu pârâtul Primarul comunei Aghireş, având ca obiect anularea 
Dispoziţiei nr. 198/20.03.2006; s-a respins plângerea formulată în contradictoriu cu 
pârâţii Primăria comunei Aghireş, Comisia Judeţeană Cluj pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate în baza Legii nr. 247/2005, pentru lipsa calităţii procesuale 
pasive. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în considerentele 
sentinţei faptul că, prin notificarea formulată în baza Legii nr. 10/2001 reclamantul a 
solicitat terenurile înscrise în CF 49 Aghireş, nr.top. 363 şi 364, CF 140 Aghireş, 
nr.top. 1053, 1054, 1844, 1845/2, terenuri care însă nu au constituit niciodată 



proprietatea tabulară a reclamantului ori a tatălui acestuia, reclamantul neputând 
face astfel dovada calităţii sale de persoană îndreptăţită cu privire la aceste imobile. 
În ceea ce priveşte imobilul din CF 49 Aghireş, încă din anul 1939 acesta este 
proprietatea tabulară a Comunei Politice Aghireş, iar terenul din CF 140 Aghireş, 
fiind situat în extravilanul localităţii, intră sub incidenţa art. 8 din Legea nr. 10/2001, 
nefăcând obiectul Legii nr. 10/2001. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel, în termen legal, reclamantul K.L., 
solicitând desfiinţarea hotărârii primei instanţe, rejudecarea cauzei şi restituirea în 
natură a imobilelor solicitate prin notificarea formulată în baza Legii nr. 10/2001. 

În motivarea apelului s-a arătat că în termen legal reclamantul a formulat 
notificare pentru aceste imobile, din extrasul din procesul-verbal dresat în şedinţa 
extraordinară a Consiliului Comunal al comunei Aghireşu, ţinută la 31.03.1945, 
reieşind faptul că Consiliul Comunal al comunei Aghireş în baza hotărârii nr. 
67/27.11.1943 a vândut fostului Primar Comunal K.I., tatăl apelantului, cu suma 
minimă de 3.000 pengo, imobilul din CF 49 Aghireş. Deşi tatăl reclamantului a fost 
considerat de autorităţile Statului Român criminal de război, totuşi el a fost reabilitat, 
fiind irelevant faptul că în cartea funciară nu apare nici o modificare a proprietarului 
tabular, aceasta justificându-se prin faptul că la data achiziţionării terenului, era o 
stare de război în România, oamenii nefăcându-şi probleme legate de înscrierea 
actelor translative de proprietate în cartea funciară, iar apoi, imediat după război, 
noile autorităţi au percheziţionat în repetate rânduri locuinţa tatălui reclamantului, 
ridicându-i toate înscrisurile. Este adevărat că în conţinutul acestui înscris se 
precizează că „din socotelile comune de pe anii 1943 şi 1944 nu reiese că ar fi achitat 
comunei preţul de cumpărare în întregime”, însă, la acel moment tatăl reclamantului 
era considerat criminal de război. Oricum, tatăl reclamantului a fost pus în posesie cu 
acest teren şi l-a lucrat până în anul 1945, când autorităţile locale l-au deposedat de 
teren, tatăl reclamantului fiind arestat în acel an, şi nemaiputându-se apăra. Este 
adevărat că art. 8 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 prevede că nu intră sub incidenţa 
acestei legi terenurile care fac obiectul Legii fondului funciar, însă, acest teren este 
unul intravilan şi, în consecinţă, trebuie aplicată Legea nr. 10/2001 şi H.G. nr. 
498/2003. 

Prin întâmpinarea formulată în cauză, intimatul Primarul comunei Aghireş a 
solicitat respingerea apelului şi menţinerea sentinţei ca fiind legală şi temeinică. 

Apelul este nefondat. 
Prin notificarea formulată în baza Legii nr. 10/2001, înregistrată sub nr. 

247/10.08.2001, reclamantul a solicitat să i se restituie terenurile înscrise în CF nr. 
49, nr.top. 363 şi 364, în suprafaţă de 1 iug. şi 194 stj.p. şi terenul din CF 140, nr.top. 
1053, 1054, 1844 şi 1845, acest din urmă teren confiscat în anul 1950 ca urmare a 
adresei nr. 593/1950 a Judecătoriei Populare Urbane Cluj, notificarea reclamantului 
fiind respinsă prin dispoziţia nr. 198/20.03.2006, cu motivarea că, în ceea ce priveşte 
imobilul din CF 49, acesta nu a constituit niciodată proprietatea tatălui 
reclamantului, iar în ceea ce priveşte imobilul din CF 140, acesta fiind extravilan, se 
încadrează în prevederile art. 8 din Legea nr. 10/2001, respectiv, face obiectul Legilor 
fondului funciar. 

Din extrasul CF nr. 49 Aghireş, nr.top. 363 şi 364 rezultă că proprietarul 
tabular al acestui imobil este Comuna Politică Aghireş, dreptul de proprietate fiind 
întabulat în favoarea acestui proprietar în anul 1939, cu titlu de drept cumpărare. 

Susţinerea reclamantului apelant, în sensul că tatăl său ar fi cumpărat acest 
imobil printr-un aşa-zis contract de vânzare-cumpărare încheiat în 1945, nu a fost 
dovedită în condiţiile art. 1169 Cod civ., reclamantul nefiind în măsură să depună la 



dosarul cauzei aşa-zisul contract de vânzare-cumpărare, ori chitanţa justificativă a 
plăţii preţului. 

Este adevărat că în extrasul procesului-verbal dresat în şedinţa extraordinară a 
Consiliului Comunal al comunei Aghireş, ţinută la 31.03.1945, când s-a luat în 
discuţie Hotărârea nr. 10/1945, se menţionează că fostul primar, K.I., ar fi cumpărat 
grădina din CF 49 Aghireş, cu nr.top. 363 şi 364 în timpul dominaţiei fasciste, în mod 
arbitrar şi în detrimentul comunei, cu preţul minimal de 3.000 pengo, dar, nu este 
mai puţin adevărat că din socotelile comunei, evidenţiate în Hotărârea nr. 10/1945 
reiese faptul că nu ar fi fost achitat preţul vânzare-cumpărare, Consiliul comunal al 
comunei Aghireşu rezervându-şi dreptul ca în situaţia în care cu chitanţe legale se va 
dovedi achitarea de către K.I. a preţului de cumpărare, acest preţ se va „detrage” din 
suma pe care comuna o va pretinde de la K.I. pentru folosinţa imobilului. 

Potrivit art. 3 alin. 1 lit. a din Legea nr. 10/2001 republicată, sunt îndreptăţite, 
în înţelesul prezentei legi, la măsuri reparatorii constând în restituirea în natură sau, 
după caz, prin echivalent, persoanele fizice, proprietari ai imobilelor la data preluării 
în mod abuziv a acestora, art. 4 alin. 2 din aceeaşi lege prevăzând că de prevederile 
legii beneficiază şi moştenitorii legali sau testamentari ai persoanei fizice îndreptăţite. 

Prin urmare, câtă vreme antecesorul reclamantului nu a fost niciodată 
proprietarul tabular al imobilului din CF 49 Aghireş, este evident că acesta nu poate 
justifica calitatea de persoană îndreptăţită la măsuri reparatorii pentru acest imobil, 
în baza Legii nr. 10/2001, în condiţiile art. 3 alin. 1 şi art. 4 alin. 2 din Legea nr. 
10/2001. 

În ceea ce priveşte imobilul din CF 140 Aghireş, aşa cum rezultă din extrasul 
CF fila 23 verso dosar fond, proprietar tabular al acestui imobil a fost iniţial K.I. a lui 
Ş., întabulat în 1921 cu titlu de drept cumpărare, iar ulterior, în anul 1950, imobilul a 
trecut în proprietatea comunei Aghireş cu titlu de drept confiscare pe bază de lege, ca 
urmare a faptului că tatăl reclamantului a fost condamnat pentru crime de război 
prin decizia penală nr. 230/03.10.1946, pronunţată de Curtea de Apel Cluj secţiunea 
a III-a în dosar penal nr. 367/1946. 

Astfel, prin această decizie s-a dispus condamnarea tatălui reclamantului, K.I., 
pentru infracţiunea de crime de război, la pedeapsa de 15 ani muncă silnică şi 
degradaţiune civică pe timp de 10 ani, iar în temeiul art. 3 alin. ultim din Legea nr. 
312/1945, pentru urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul ţării sau de 
crime de război, s-a dispus confiscarea averii acuzatului în folosul statului, cu titlu de 
despăgubire. 

Printre cazurile reglementate de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 10/2001, cazuri 
care prezumă caracterul abuziv al preluării unor imobile în perioada 6 martie 1945 – 
22 decembrie 1989 nu se numără şi ipoteza care vizează confiscarea averii celor 
condamnaţi pentru crime de război în temeiul Legii nr. 312/1945. 

În consecinţă, această confiscare a averii tatălui reclamantului, dispusă ca 
urmare a condamnării sale pentru crime de război, în temeiul şi în condiţiile Legii nr. 
312/1945 nu are caracterul unei preluări abuzive în sensul art. 2 alin. 1 din Legea nr. 
10/2001. 

Potrivit art. 1.3 lit. c alin. ii din H.G. nr. 498/2003, nu constituie o preluare 
abuzivă şi nu fac obiectul Legii nr. 10/2001 următoarele categorii de situaţii: 
confiscarea unor bunuri ca urmare a săvârşirii unor crime contra umanităţii sau 
crime de război săvârşite în perioada 6 septembrie 1940 – 9 mai 1945 (cum ar fi 
persoanele vinovate de crimele de război, gardieni de lagăre sau alte persoane care se 
încadrează în prevederile Legii nr. 312/1945 pentru urmărirea şi sancţionarea celor 



vinovaţi de dezastrul ţării sau crime de război), în aceste cazuri nerecunoscându-se 
drepturi reparatorii pentru aceste persoane. 

Prin urmare, imobilul din CF 140 Aghireş, confiscat de la tatăl reclamantului şi 
trecut în proprietatea comunei Aghireş cu titlu de drept confiscare pe bază de lege, în 
baza Legii nr. 312/1945, ca urmare a condamnării tatălui reclamantului pentru crime 
de război, nu se consideră ca fiind preluat abuziv şi nu face obiectul Legii nr. 10/2001. 

Deşi apelantul a susţinut în cuprinsul motivelor de apel că tatăl său a fost 
reabilitat, totuşi, nu a reuşit să facă dovada acestei reabilitări, prin depunerea la 
dosarul cauzei a unei hotărâri judecătoreşti de reabilitare, şi aceasta în pofida faptului 
că instanţa i-a acordat reclamantului apelant un termen de judecată în acest sens (f. 
17-18 dosar apel). 

Aşa fiind, în temeiul tuturor considerentelor mai sus expuse şi a prevederilor 
art. 295, art. 296 Cod proc.civ., Curtea urmează să respingă ca nefondat prezentul 
apel şi să menţină ca temeinică şi legală sentinţa apelată. 

 

Legea nr. 10/2001. Imobil donat statului. Condiţii. Persoane îndreptăţite 
la măsuri reparatorii 

 
Actul administrativ de acceptare a ofertei de donaţie este un act autentic, în 

sensul dispoziţiilor art. 1171 C.civ., fiind necesară o hotărâre judecătorească de 
desfiinţare a contractului de donaţie, pentru ca preluarea să fie considerată abuzivă 
şi foştii proprietari să fie îndreptăţiţi la măsurile reparatorii prevăzute de Legea nr. 
10/2001. 

Beneficiul măsurilor reparatorii aparţine proprietarului de la care a fost 
preluat imobilul şi nu reclamantului care a dobândit dreptul cu titlu gratuit. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 1/A din 3 ianuarie 2007 

 
Prin sentinţa civilă nr. 383/F/26 mai 2003 pronunţată de  

Tribunalul Bistriţa-Năsăud în dosarul nr.1234/2003, a  fost respinsă ca 
neîntemeiată contestaţia formulată de petenţii G.J., G.G. şi G.M., împotriva 
dispoziţiei Primarului Municipiului Bistriţa nr. 772 din 27 noiembrie 2001, în 
contradictoriu cu intimaţii S.D., S.E., S.C. şi S.M., având ca obiect  contestaţie la 
Legea nr.10/2001. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a  reţinut că, prin notificarea 
înregistrată sub nr. 239 din 9 august 2001 la Biroul executorului Judecătoresc 
A.V.D., petenţii G.G. şi G.M. au solicitat restituirea în natură a imobilului situat în 
Bistriţa, strada P. compus din case de locuit şi teren aferent în suprafaţă de 393 mp 
înscris în cf. 1869 Bistriţa, nr. top.1818/10 precum şi măsuri reparatorii prin 
echivalent în privinţa suprafeţei de 1452 mp ocupată de alei carosabile şi pietonale, 
blocurile l şi 2 din strada Margaretelor şi blocul nr. 2 din Aleea G. şi spaţiul verde 
aferent blocurilor. 

Prin notificarea înregistrată sub nr.122 din 27 iunie 2001 la Biroul Executorului 
Judecătoresc A.V.D., petentul G.I. a solicitat şi el restituirea în natură a imobilului 
mai sus indicat, precum şi măsuri reparatorii prin echivalent pentru suprafaţa de 1452 
mp. 

Ulterior, prin cererea înregistrată sub nr. 680 din 7 noiembrie 2001 la biroul 
aceluiaşi executor judecătoresc, petenţii G.G. şi G.M. au arătat, în completarea 



notificării iniţiale, că renunţă expres la drepturile recunoscute de Legea nr.10/2001 
în favoarea celuilalt moştenitor, respectiv G.I. 

Prin Dispoziţia Primarului Municipiului Bistriţa nr. 772 din 27 decembrie 2001, 
s-a constatat că imobilul situat în Bistriţa, str. P., constând în casă de locuit şi teren 
aferent în suprafaţă de 1845 mp, înscris în cf.1869 Bistriţa, nr .top. 1818/10 a fost 
preluat de Statul Român cu titlu de acceptare a donaţiei pentru cota de 1/2 părţi şi 
prin aplicarea Decretului 223/1974 pentru cealaltă cotă din 1/2 părţi şi că, în prezent, 
imobilul construcţie este liber în sensul Legii nr.10/2001, fiind închiriat familiei S.D.  

Prin aceeaşi dispoziţie a primarului, s-a constatat că imobilul teren este liber în 
sensul Legii nr. 10/2001 în privinţa suprafeţei de 393 mp, iar suprafaţa de 1452 mp 
este ocupat de blocuri de locuinţe şi amenajări aferente, respectiv alei pietonale şi 
carosabile. 

La art.2 din dispoziţia primarului, s-a luat act de renunţarea la cererea de 
restituire în natură a imobilului şi acordare de măsură reparatorii pentru suprafaţa 
de 1452 mp conform notificării nr.18482 din 13 august 2001 formulată de G.G. şi 
G.M. prin executor judecătoresc. 

Prin art.3 al dispoziţiei primarului a fost respinsă cererea petentului G.I. de 
restituire în natură a imobilului şi acordarea de măsuri reparatorii, motivat de 
faptul că solicitantul face dovada dreptului de proprietate numai în privinţa cotei de 
1/2 părţi din imobil, iar pentru această cotă nu sunt îndeplinite condiţiile impuse de 
art.2 lit.c din Legea nr. 10/2001, întrucât nu face dovada că donaţia a fost anulată 
prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. 

Prin notificările formulate, fiecare petent a solicitat restituirea în întregime a 
imobilelor case şi teren deşi anterior preluării de către stat au deţinut cote indivize de 
½ parte respectiv de 1/4 parte, iar părinţii lor în cotă de 1/4  parte, aşa cum atestă 
extrasele de carte funciară. 

Soluţia Primarului Municipiului Bistriţa de respingere a cererii de restituire 
formulată de G.I. este legală, câtă vreme cota de 1/2 parte ce a aparţinut acestuia şi 
părinţilor săi a fost donată Statului Român prin actul autentic nr.,582/1973, 
instrumentat de fostul Notariat de Stat Bistriţa Năsăud, iar, prin sentinţa civilă nr. 
7935 din 23 decembrie 1997, pronunţată de Judecătoria Bistriţa în dosarul nr. 
1854/1997, rămasă irevocabilă, s-a respins cererea de anulare a donaţiei, astfel că nu 
sunt întrunite condiţiile art. 2 lit. c din Legea nr. 10/2001. 

In privinţa cotei de 1/2 parte ce a aparţinut petenţilor G.G. şi G.M. şi care s-a 
preluat în temeiul Decretului nr. 223/1974, prin notificarea formulată, aceşti 
petenţi au solicitat restituirea în întregime a imobilelor, pentru ca apoi să depună 
cerere prin care renunţă la drepturile lor proprii şi cele moştenite în favoarea 
fratelui, respectiv cumnatului G.I., întocmind ulterior emiterii Dispoziţiei Primarului 
acte autentice de donaţie, în Germania. 

Fără a mai supune analizei dacă aceşti petenţi puteau să doneze bunuri 
asupra cărora nu sunt proprietari în momentul întocmirii actului de gratificare, s-a 
apreciat că aceştia au renunţat la vocaţia lor de a obţine restituirea bunurilor în 
favoarea celuilalt solicitant, în persoana căruia s-a supus analizei temeinicia cererii, 
reţinând că solicitarea pentru restituirea de ½ parte din imobile preluate în temeiul 
Decretului 223/1997 este neîntemeiată. 

Aceasta, deoarece preluarea acestei cote din construcţii s-a făcut în temeiul art. 
2 din decretul citat, care prevedea că persoanele care au făcut cerere de plecare 
definitivă din ţară sunt obligate să înstrăineze până la data plecării construcţiile 
aflate în proprietatea lor în Republica Socialistă România, înstrăinarea se va face 



către Stat, care va prelua aceste bunuri, plata stabilindu-se potrivit prevederilor art. 
56 alin. 2 din Legea nr. 4/1973. 

Art.3 din decret stipula că prevederile art.2 se aplică şi în privinţa 
construcţiilor ce aparţin unor persoane care au părăsit definitiv ţara anterior intrării în 
vigoare a decretului, trecerea în proprietatea Statului a construcţiilor făcându-se 
cu sau fără plată, potrivit distincţiei prevăzute în alin. l şi 2 ale art. 2. 

Actele de preluare fac menţiunea expresă a preluării construcţiilor în aceste 
condiţii, iar petenţii, în notificările depuse, recunosc primirea despăgubirilor în sumă 
de 19.950 lei, obligându-se la restituirea lor la valoare actualizată. 

Normele metodologice de aplicare unitară a Legii nr.10/2001, aprobate prin 
HG.498 / 2003 la punctul l pct.4 lit. B disting două cazuri care erau posibile cu ocazia 
aplicării Decretului 223 / 1974 şi anume: 

l. cazul trecerii imobilului, fără plată, în proprietatea statului cu titlu de 
sancţiune pentru cei care au plecat fraudulos din ţară sau care, fiind plecaţi în 
străinătate, nu s-au înapoiat la expirarea termenului stabilit pentru înapoierea în ţară; 
şi 

2. cazul în care persoana a făcut cerere de plecare definitivă din ţară şi a 
înstrăinat locuinţa către stat. 

Pentru cel de-al doilea caz, stabilirea conduitei persoanei era atributul exclusiv al 
acesteia, urmând a se considera că preluarea nu a fost abuzivă, persoana fiind 
îndestulată rezonabil din preţul primit sau având vocaţia de a fi îndestulată rezonabil 
dacă înstrăina imobilul respectiv înainte de formalizarea intenţiei de a părăsi 
definitiv ţara. În  acest caz, soluţionarea administrativă a cererii persoanei care se 
pretinde îndreptăţită va fi respingerea motivată a cererii. 

Ca atare, negăsindu-ne în faţa unei preluări abuzive în privinţa acestei cote, 
prevederile Legii nr. 10/2001 nu sunt aplicabile în privinţa acestor imobile, soluţia de 
respingere a cererii de restituire de către unitatea deţinătoare fiind temeinică şi legală. 

Dacă această statuare a instanţei se consideră nefondată şi se apreciază că a avut 
loc o preluare abuzivă cu titlu valabil, urmează a se constata că restituirea în natură tot 
nu este posibilă deoarece nu s-a realizat condiţia impusă de art. 12 din Lege respectiv 
să se fi rambursat despăgubirea primită, actualizată cu indicele ratei inflaţiei. 

În privinţa suprafeţei de 1452 mp teren, ocupat de blocuri de locuinţe şi 
amenajări aferente, pentru care s-a solicitat restituirea prin echivalent, petenţii, prin 
contestaţia formulată, au solicitat anularea dispoziţiei primarului şi restituirea în 
natură a imobilelor, fără să critice dispoziţia sub aspectul neacordării despăgubirilor şi 
să solicite acordarea acestora . 

În ipoteza în care se trece peste acest argument de ordin procedural, pentru cota 
de ½ parte din teren ce s-a donat Statului Român, îşi păstrează efectele contractul 
de donaţie, ce nu a fost anulat printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, deci, 
pentru această cotă, nu pot fi dispuse măsuri reparatorii nici prin echivalent, 
preluarea nefiind abuzivă. 

Cealaltă cotă de 1/2 parte s-a preluat fără plată în temeiul art. 13 din Legea nr. 
59/1974, deci ne găsim în faţa unei preluări abuzive, cu titlu valabil, ipoteză în care 
persoanele îndreptăţite pot beneficia de măsuri reparatorii prin echivalent ( art. l 0 
alin.7 din Legea nr. 10/2001 ). 

Cum unitatea deţinătoare a respins cererea de restituire în natură şi prin 
echivalent, în întregime, petentul trebuia să dovedească valoarea acestor despăgubiri 
printr-o expertiză efectuată pe cheltuiala sa ( pct.10, pct.8 lit.B din Normele 
metodologice sus citate), însă nu s-a prezentat în instanţă, nici personal, nici prin 



mandatar, pentru a solicita o asemenea probă, context în care tribunalul nu poate 
statua asupra acestei cereri, soluţia adoptată prin dispoziţia atacată urmând a fi 
menţinută. 

Împotriva acestei sentinţe, au declarat apel reclamanţii, solicitând 
schimbarea ei, în sensul admiterii contestaţiei, anularea dispoziţiei 
contestate, restituirea  în natură a  construcţiei şi terenului aferent acesteia 
şi prin echivalent a terenului în suprafaţă de 529,5 mp din cel ocupat de 
alte  construcţii, în favoarea reclamantului G.J. 

În motivarea apelului lor, aceştia  învederează că, dacă hotărârea apelată este 
întemeiată în ceea ce priveşte  cota donată statului, ea este nelegală în ceea ce priveşte 
cota de ½ parte  preluată în baza Decretului nr.223/1974, cu plata unor despăgubiri . 
Aceasta, deoarece  greşit s-a statuat că restituirea în natură nu este posibilă atâta timp 
cât nu au fost restituite despăgubirile, fiind vorba de un simplu procedeu tehnic de 
actualizare a acestora şi scăderea sumei rezultate  din reparaţiile prin echivalent  pentru 
suprafaţa de teren ocupată de  construcţii. 

În ceea ce priveşte  donaţia făcută de petenţii G.G. şi G.M. în favoarea petentului 
G.J., greşit a reţinut  prima  instanţă că actele autentice au fost întocmite ulterior 
emiterii dispoziţiei contestate, întrucât, prin completarea notificării din 7.11.2001, s-a 
arătat că doi dintre reclamanţi renunţă la dreptul lor în favoarea celui de-al treilea, 
intimatul interpretând  greşit această declaraţi ca fiind o renunţare pură şi simplă. 

Mai mult, aceasta a fost  făcută în formă autentică, echivalând cu o ofertă de 
donaţie formulată anterior emiterii dispoziţiei de respingere, acceptată la 4.02.2002, 
însă această din urmă dată nu mai are relevanţă în ceea ce priveşte cererea de  restituire. 

Prin urmare, cota de ½ parte a petenţilor G.G. şi M. preluată de stat în temeiul 
Decretului nr.223/1974 trebuie restituită petentului G.J.. 

Iniţial, prin decizia civilă nr. 2510/13.12.2004,  pronunţată în dosarul 
nr.5043/2003 al Curţii de Apel Cluj, s-a  constatat perimarea apelului, însă, prin decizia 
civilă nr. 184/9.01.2006 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunţată în dosarul 
nr.245/2005, a fost admis recursul reclamanţilor şi apelul trimis spre rejudecare 
aceleiaşi instanţe. 

Întrucât Legea nr. 10/2001 a fost modificată în cursul soluţionării 
procesului prin Legea nr. 247/2005, reclamanţii şi-au precizat motivele de 
apel, solicitând restituirea şi a  cotei donată statului de  reclamantul G.J. şi 
părinţii acestuia, G.J. şi M. 

În motivele  suplimentare de apel, se arată că, potrivit  dispoziţiilor art.2 lit.c din 
Legea nr.10/2001, aşa cum acesta a fost modificat prin Legea nr. 247/2005, nu mai este 
necesară o hotărâre  judecătorească de  constatare a nulităţii donaţiei, întrucât o astfel 
de  hotărâre se solicită doar pentru situaţia  în care donaţia a îmbrăcat forma autentică 
prevăzută de art.813 C.civ., or, în speţă, acceptarea donaţiei s-a  făcut prin decizia 
nr.29/1973 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular al jud. Bistriţa Năsăud,  ce  nu 
constituie act autentic, cerinţa formei autentice trebuind să fie respectată şi de organul 
de stat  competent să accepte donaţia potrivit Decretului nr.478/1954. 

În ceea ce priveşte cota preluată în temeiul Decretului nr.223/1974, este vorba de 
o preluare abuzivă, fără titlu valabil, raportat la disp.art.6 din Legea nr. 213/1998, 
întrucât  actul normativ contravenea dispoziţiilor art. 36 alin.1, art.17 alin.1 şi art.12 din 
Constituţia anului 1965, precum şi art.12 din Pactul Internaţional cu privire la 
drepturile civile şi politice, la care România era parte. 

Art.2 alin.1  din Legea nr.10/2001 nu face distincţia apărută în Normele 
metodologice de aplicare unitară, fiind admisă excepţia de nelegalitate a prevederilor 



din norme  prin Decizia nr.5560/22.11.2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
întrucât acestea adaugă la lege. 

În ceea  ce priveşte  restituire despăgubirilor, se poate realiza o compensare cu 
măsurile reparatorii prin echivalent acordate  pentru terenul în suprafaţă de 1452 mp 
ocupat de  construcţii noi. 

În ceea ce priveşte  persoana  îndreptăţită la restituirea cotei reclamanţilor 
G.G. şi Maria, actul de donaţie făcut de aceştia  celui de-al treilea reclamant este 
valabil, întrucât, imobilul fiind preluat fără titlu valabil, conform art.2 alin.2 din 
Legea nr.10/2001, aceştia îşi păstrează calitatea de  proprietari avută la data 
preluării. 

Analizând apelul formulat prin prisma motivelor  invocate, având 
în vedere  şi probele  noi administrate în apel, raportat la art.292 alin.1, 
art.295 Cod proc.civ., curtea apreciază că apelul reclamanţilor G.G. şi Maria este  
fondat în parte, din considerentele ce  urmează a fi expuse. 

Astfel, pe scurt, starea de fapt este următoarea: 
Conform copiei CF nr.1869 Bistriţa, proprietarii tabulari ai imobilului au fost 

reclamanţii G.G. şi soţia G.M., sub B 7, 8, cota de ½ parte, reclamantul G.I. jr., cota 
de ¼ parte sub B 10 şi părinţii celor  doi reclamanţi, respectiv G.I. şi soţia G.M., sub 
B 9, cota de ½ parte. 

Cota de ½ parte de sub B 9, 10, a reclamantului G.I. jr. şi a părinţilor acestuia, 
G.I. şi soţia M., a  fost preluată de Statul Român  cu titlu de donaţie, acesta  
înscriindu-şi dreptul de proprietate sub B 12. 

Oferta de donaţie  făcută de  cei trei proprietari a fost autentificată de 
Notariatul de stat judeţean Bistriţa Năsăud la data de 30.03.1973, iar acceptarea s-a 
realizat  prin decizia  nr.259/31 iulie 1973 a  Comitetului Executiv al fostului Consiliu 
Popular al jud. Bistriţa Năsăud. 

Reclamanţii au contestat calitatea de act autentic a actului administrativ de 
acceptare a donaţiei. Înscrisul autentic este definit prin dispoziţiile art. 1171 C. civ., ca 
fiind cel încheiat de un funcţionar public, care are dreptul e a funcţiona în locul unde 
actul s-a încheiat. Prin urmare, pentru ca un înscris să fie considerat autentic, el 
trebuie să îndeplinească trei condiţii cumulative, şi anume: să fie întocmit de un 
funcţionar public, funcţionarul să fie competent din punct de vedere material şi 
teritorial şi să fie respectate formalităţile cerute de lege. 

Actul administrativ de  acceptare a  ofertei de donaţie este un act autentic, în 
sensul celor mai sus arătate, întrucât întruneşte toate cele trei condiţii. Astfel, potrivit 
art. 2, alin. 2 din Decretul nr. 478/1954, donaţiile oferite sfaturilor populare se 
acceptă de comitetul executiv al sfatului popular regional. Prin Legea nr. 57/1968 
privind organizarea şi funcţionarea consiliilor populare, fostele sfaturi populare 
regionale au devenit consilii populare organizate la nivel de judeţ. Comitetele 
executive ale consiliilor populare aveau, conform art. 36 lit. v din Legea nr. 57/1968, 
orice atribuţii prevăzute de lege. Prin urmare, este vorba de un act emis de organul 
administrativ competent, în limitele competenţelor sale, cu respectarea formei 
prevăzută de lege pentru acel act administrativ.  

Raportat la aceste considerente,  contractul de donaţie a fost  încheiat în forma 
autentică cerută pentru valabilitatea sa de art.813 C.civil. În aceste  condiţii, aşa cum 
corect a reţinut prima  instanţă, conform disp. art.2  lit. c din Legea nr. 10/2001, 
inclusiv în forma  modificată prin Legea nr. 247/2005, este necesară o hotărâre 
judecătorească de desfiinţare a  contractului pentru ca preluarea să fie considerată 
abuzivă şi foştii proprietari sau moştenitorii acestora îndreptăţiţi la măsurile 
reparatorii prevăzute de lege. 



În ceea ce priveşte cota de ½ parte preluată cu despăgubiri de la reclamanţii 
G.G. şi G.M., în temeiul Decretului nr. 223/1974, această preluare este abuzivă, fără 
titlu valabil în sensul art. 2 lit. i din Legea nr. 10/2001, raportat la art. 6 alin. 1 din 
Legea nr. 213/1998. 

Normele metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001  aprobate prin 
HG nr. 428/2003 sunt nelegale  pentru că adaugă la lege, făcând o distincţie pe care 
aceasta nu o presupune între preluarea  cu şi fără despăgubiri în baza Decretului nr. 
223/1974, ambele categorii de preluări fiind  fără titlu valabil raportat la disp. art. 6 
alin. 1  din Legea nr. 213/1998, întrucât  chiar actul normativ care a stat la baza 
preluării încalcă dreptul la liberă circulaţie al persoanelor, consacrat de art. 12 din 
Pactul  internaţional cu privire la drepturile  civile şi politice, ratificat de România  în 
anul 1974. 

Excepţia de nelegalitate este de competenţa instanţei investită cu soluţionarea 
fondului, raportat la dispoziţiile tranzitorii din art. 27 din Legea nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, întrucât cererea de chemare în judecată a fost 
înregistrată anterior intrării în vigoare a legii. 

În ceea ce priveşte persoana îndreptăţită, conform art. 4 din Legea nr. 
10/2001, aceasta este chiar titularul dreptului de proprietate sau moştenitorii 
acestuia. Foştii proprietari ai cotei de ½ parte preluată în temeiul Decretului nr. 
223/1974 cu despăgubiri sunt reclamanţii G.G. şi G.M.. Este corectă susţinerea 
acestora în sensul că  nu au înţeles să renunţe la măsurile reparatorii prevăzute de 
Legea nr. 10/2001, ci, dimpotrivă, chiar au dorit să dispună de drepturile conferite, în 
sensul de a le transmite cu titlu gratuit, prin donaţie, reclamantului G.J. jr. 

Numai că acest contract nu este opozabil primarului, care este obligat să 
soluţioneze notificarea, întrucât, potrivit dispoziţiilor legii, el trebuie să stabilească 
măsuri reparatorii prin echivalent în favoarea persoanelor îndreptăţite, adică a 
foştilor proprietari sau a moştenitorilor acestora, nicidecum în favoarea 
dobânditorilor cu titlu particular. Aceasta cu atât mai mult cu cât, potrivit art. 2 alin. 
2 din lege, în cazul preluării fără titlu valabil, chiar dacă persoana îndreptăţită îşi 
păstrează calitatea de proprietar avută anterior preluării, şi-o exercită abia după 
primirea dispoziţiei sau hotărârii judecătoreşti de restituire. În plus, potrivit 
dispoziţiilor art. 25 alin. 4 din Legea nr. 10/2001 în forma actuală, după ultima 
republicare, dispoziţia de aprobare a restituirii în natură a imobilului face dovada 
proprietăţii persoanei îndreptăţite asupra imobilului, are valoare de act autentic şi 
constituie titlu executoriu pentru punerea în posesie, după îndeplinirea formalităţilor 
de publicitate imobiliară.  

Prin urmare, chiar dacă existenţa dreptului nu este afectată de lipsa dispoziţiei 
de restituire, exerciţiul său este condiţionat de emiterea ei.  

Cesiunea drepturilor privind măsuri reparatorii de orice natură, inclusiv prin 
echivalent, oneroasă sau gratuită, nu este prohibită de lege, însă produce efecte inter 
partes, chiar dacă s-ar realiza condiţiile de publicitate prevăzute de art.1393 C.civ., 
respectiv notificarea cesiunii, ca în speţă, întrucât primarul nu este un simplu debitor 
cedat, fiind abilitat prin lege să stabilească măsurile reparatorii, şi nu obligat personal 
faţă de foştii proprietari sau moştenitorii acestora. 

Dacă s-ar aprecia că este vorba de o înstrăinare sub condiţie suspensivă, în 
cazul restituirii în natură a imobilului sau a stabilirii măsurilor reparatorii prin 
echivalent ori a respingerii cererii având un astfel de obiect, înstrăinarea se 
consolidează ori se desfiinţează retroactiv, după caz, neînsemnând, în nici un caz, o 
sarcină a organului abilitat de lege de a emite dispoziţia pe numele cesionarului. 



Raportat la aceste considerente, curtea va stabili măsurile reparatorii în 
favoarea reclamanţilor de la care a fost preluat imobilul, şi nu în favoarea 
reclamantului căruia aceştia au înţeles să-i înstrăineze dreptul cu titlu gratuit. 

În ceea ce priveşte natura măsurilor reparatorii, în temeiul art. 9 şi 10 din 
Legea nr. 10/2001, imobilul construcţie şi terenul aferent acesteia nu a fost 
înstrăinat, fiind doar închiriat pârâţilor S.D., decedat în cursul procesului şi S.E. 
Veronica, prin contractul nr. 4/f/7.05.2004, fiind posibilă restituirea în natură a cotei 
preluate, pentru terenul ocupat de blocuri urmând să fie stabilite măsuri reparatorii 
prin echivalent, ţinându-se seama de valoarea de 150 EURO a unui mp de teren 
stabilită prin raportul de expertiză, cu obligarea reclamanţilor la restituirea 
despăgubirilor încasate actualizate. 

Nu vor fi acordate cheltuieli de judecată apelanţilor G.G. şi M., întrucât toate 
au fost achitate de G.J. al cărui apel urmează a fi respins. 

 

Legea nr. 10/2001. Restituirea în natură a unui imobil preluat abuziv de 
stat, care a fost afectat unei utilităţi de interes public. Inaplicabilitatea 

art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată 
 
La data dispoziţiei de restituire în natură a imobilului preluat de stat, prin 

expropriere, acesta nu era afectat în mod exclusiv şi nemijlocit funcţionării 
laboratorului de radiologie a cărui activitate specifică a încetat în anul 2004. 

Lipsind o afectaţiune actuală, în interes public, efectivă şi nemijlocită, evident 
ea nici nu ar putea fi „menţinută” pentru viitor. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 546/R din 16 martie 2007 

 
Prin cererea introductivă, înregistrată pe rolul Tribunalului Sălaj, reclamanta 

M.O. a chemat în judecată Primarul comunei Crasna jud. Sălaj, solicitând anularea 
dispoziţiei nr. 77/18.03.2006 şi soluţionarea notificării nr. 50/19.07.2001 în sensul 
constatării dreptului la restituire în natură a imobilului identificat cu nr.top. 121, în 
CF 1169 Crasna, reprezentând casă, curte şi grădină în suprafaţă de 1879 mp, cu 
motivarea că acest imobil a fost expropriat pentru cauză de utilitate publică şi este în 
prezent susceptibil de a fi restituit în natură, în baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 
247/2005. 

Pârâtul, prin întâmpinare a cerut instanţei să pronunţe soluţia respingerii 
acţiunii, invocând în principal excepţia autorităţii de lucru judecat în raport cu 
cererea nr. 1179/2005, soluţionată irevocabil prin sentinţa civilă nr. 1143/2005 a 
Tribunalului Sălaj. 

Pe fondul dreptului litigios, pârâtul arată că imobilul pretins de reclamantă are 
destinaţia de policlinică, fiind inclus în lista bunurilor care aparţin domeniului public 
de interes local, aprobate prin H.G. nr. 96/2002 – anexa nr. 20, astfel că nu se poate 
restitui în natură. 

Prin sentinţa civilă nr. 1696 din 23 decembrie 2005 a Tribunalului Sălaj a fost 
admisă acţiunea reclamantei M.O. împotriva dispoziţiei nr. 77/2005 a Primarului 
comunei Crasna, care a fost modificată, în sensul constatării dreptului pe care îl are 
reclamanta la restituirea în natură a imobilului pretins, cu obligaţia menţinerii 
afectaţiunii acestuia, pentru un timp de 5 ani, de la data rămânerii irevocabile a 
hotărârii. 



Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut în esenţă faptul că 
cererea reclamantei se încadrează în prevederile art. 2 din Titlul I al Legii nr. 
247/2005, imobilul în litigiu având destinaţia de policlinică. 

Fiind trecut astfel în anexa nr. 2 la Legea nr. 10/2001, bunul face obiectul 
reglementării prin art. 16 din lege, în sensul că poate fi restituit în natură în termen 
de 12 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 247/2005, chiar dacă prin dispoziţia 
contestată s-au acordat măsuri reparatorii în echivalent. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Primarul comunei Crasna, cale de 
atac recalificată de instanţă ca fiind recurs, în raport cu dispoziţiile art. II din Titlul I 
al Legii nr. 247/2005 şi soluţionată prin decizia civilă nr. 718/R/15.03.2006 a Curţii 
de Apel Cluj, pronunţată în dosar nr. 1136/2006, în sensul admiterii recursului şi 
casării cu trimitere spre rejudecare la acelaşi tribunal. 

Curtea a considerat că este utilă cauzei administrarea probei cu expertiza, 
pentru a se stabili dacă imobilul preluat de la petiţionară şi B.I., prin expropriere 
pentru cauză de utilitate publică este cel existent în prezent, ori acesta a fost demolat, 
dacă au fost adăugate noi corpuri a căror arie desfăşurată însumează peste 100% din 
aria desfăşurată iniţial, respectiv dacă subzistă sau nu condiţiile de acordare a 
măsurilor reparatorii în echivalent, potrivit cu art. 10 şi art. 19 din Legea nr. 10/2001. 

Procedând la rejudecarea cauzei în fond, tribunalul Sălaj pronunţă sentinţa 
civilă nr. 2257/03.11.2006, în dosar nr. 1231/84/2006, prin care admite acţiunea 
reclamantei, anulează dispoziţia nr. 77/2005 emisă de Primarul comunei Crasna şi 
dispune restituirea în natură a imobilului teren şi construcţie situat administrativ în 
comuna Crasna jud. Sălaj, identificat cu nr.top. 121, în CF 1169 Crasna, obligând 
totodată reclamanta la restituirea sumei de 18.000 lei, actualizată cu indicele de 
inflaţie, raportat la anul 1970, respectiv a sumei de 8.400 lei. 

Instanţa stabileşte faptul că imobilul pretins de reclamantă a făcut obiectul 
dreptului de proprietate comună pe cote părţi, înscris în CF 1169 Crasna, în cote 
egale, de ½ parte, în favoarea numiţilor B.I. şi B.O., căsătorită M. cu titlul de 
moştenire. 

Prin efectul decretului prezidenţial nr. 171/1970 imobilul a fost expropriat, fără 
ca Statul Român să îşi înscrie dreptul de proprietate astfel dobândit în cartea 
funciară. 

Proprietarii tabulari au primit la momentul exproprierii suma de 18.000 lei cu 
titlu de despăgubire. 

Ulterior preluării, imobilul a suferit unele modificări structurale, prin 
adăugarea unor corpuri noi, a căror arie desfăşurată nu însumează peste 100% din 
aria desfăşurată iniţial, valoarea acestora fiind de 19,12% din valoarea tehnică a 
întregului imobil. 

În raport cu această situaţie de fapt, reţinută din analiza şi sinteza probelor 
care au fost administrate, inclusiv proba cu expertiza tehnică judiciară, instanţa a 
înlăturat apărarea pârâtului în sensul că restituirea în natură nu este cu putinţă 
imobilul fiind transformat într-un imobil nou, iar solicitanţii fiind despăgubiţi parţial 
la momentul exproprierii. 

Se motivează prin aceea că despăgubirea primită de coproprietar era mult sub 
valoarea reală a imobilului expropriat, astfel că nu a fost nicicând acoperit prejudiciul 
suportat prin actul de preluare. 

Instanţa a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 10/2001 
republicată, dispunând în sensul restituirii în natură a imobilului, consecutiv unei 
anulări a dispoziţiei de respingere a notificării. 



Având în vedere dispoziţiile art. 16 din Legea nr. 10/2001, tribunalul a 
constatat că nu se impune menţinerea afectaţiunii clădirii, fostă policlinică, în prezent 
ocupată de cabinete medicale private, care nu aparţin sistemului sanitar public, în 
sensul condiţiei prevăzută de legiuitor. 

În contra acestei sentinţe Primarul comunei Crasna a declarat recurs 
solicitând modificarea, în sensul ca partea din imobil în suprafaţă de 50,75 mp, în 
care funcţionează radiologia, care aparţine Spitalului comunei Crasna, să îşi păstreze 
afectaţiunea pentru o perioadă de 5 ani, iar pârâtul să fie exonerat de obligaţia de 
plată a cheltuielilor de judecată în proces. 

Motivând recursul, pârâtul afirmă că sunt incidente în cauză prevederile art. 
16 din Legea nr. 10/2001, prin care se stipulează menţinerea afectaţiunii imobilelor 
ocupate de unităţi sanitare din sistemul public, or, radiologia este extrem de 
importantă pentru funcţionarea Spitalului comunei Crasna şi are un regim special de 
funcţionare, reglementat prin Legea nr. 111/1996. 

Prin adresa nr. 2696/16.05.2005, Primăria comunei Crasna a confirmat 
Tribunalului Sălaj susţinerile pârâtului în apărare, în sensul existenţei şi funcţionării 
radiologiei în spaţiul pretins de reclamantă. 

Totodată, se apreciază a fi ilegală dispoziţia de obligare a pârâtului la plata 
cheltuielilor de judecată, Primarul respectând normele în vigoare şi interesele 
locuitorilor comunei Crasna, prin dispoziţia de respingere a notificării nr. 77/2005. 

Intimata M.O. a formulat întâmpinare, exprimându-şi poziţia procesuală în 
sensul respingerii recursului ca nefondat, cu obligarea recurentului la plata 
cheltuielilor de judecată şi a daunelor morale. Sunt reiterate susţinerile din faţa 
primei instanţe în sensul că radiologia nu funcţionează de circa 10 ani, spaţiul în 
litigiul fiind închiriat unor cabinete medicale private. 

Recursul este nefondat. 
Observă curtea că declaraţia de recurs nu a fost motivată în drept, însă 

dezvoltarea motivelor pe care se întemeiază recursul pârâtului face posibilă 
încadrarea lor în cazul de modificare prevăzut de art. 304 pct. 9 Cod proc.civ., din 
perspectiva căruia urmează a se cerceta decizia recurată. 

Esenţial în recurs este şi faptul că recurentul a solicitat o modificare parţială a 
hotărârii atacate, numai în privinţa dispoziţiilor referitoare la afectaţiunea viitoare a 
imobilului în litigiu,  respectiv a suprafeţei de 50,75 mp din construcţie, precum şi la 
obligaţia de plată a cheltuielilor de judecată în proces. Nu a fost contestată în recurs 
legalitatea acelor dispoziţii ale sentinţei care vizează restituirea în natură a imobilului 
pretins de reclamantă, în aceste limite hotărârea recurată purtând atributul 
autorităţii de lucru judecat. 

Rămâne instanţei de recurs a verifica modul în care s-a făcut aplicarea legii 
substanţiale în cauză, atunci când prima instanţă a respins cererea pârâtului de 
menţinere a afectaţiunii spaţiului ocupat de radiologie, pentru o perioadă de 5 ani. 

Potrivit art. 16 alin. 1 din Legea nr. 10/2001, republicată în temeiul art. VII din 
Titlul I al Legii nr. 247/2005, în situaţia imobilelor având destinaţiile arătate în anexa 
nr. 2 lit. a (imobile ocupate de unităţi şi instituţii de învăţământ din sistemul de stat, 
imobile ocupate de unităţi sanitare şi de asistenţă medico-socială din sistemul public, 
imobile ocupate de administraţii financiare, trezorerii, ministere şi alte autorităţi ale 
administraţiei publice, imobile ocupate de instituţii culturale), necesare şi afectate 
exclusiv şi nemijlocit activităţilor de interes public, de învăţământ, sănătate ori social 
culturale, foştilor proprietari sau, după caz, moştenitorilor acestora, li se restituie 
imobilul în proprietate cu obligaţia de a-i menţine afectaţiunea pentru o perioadă 
determinată de timp. Pentru imobilele ocupate de unităţi sanitare din sistemul 



public, această perioadă este de până la 5 ani de la data emiterii deciziei sau 
dispoziţiei de restituire. 

Prin textul normativ evocat legiuitorul a restrâns exerciţiul deplin al dreptului 
de proprietate, instituind o limitare rezonabilă în valorificarea acestuia ca drept 
subiectiv garantat constituţional, în interesul public general, care reclamă asigurarea 
continuităţii desfăşurării activităţilor de învăţământ, sănătate, administraţie publică 
ori social culturală. 

Restrângerea a fost limitată în timp şi condiţionată de existenţa unei necesităţi 
obiective a menţinerii afectaţiunii de interes public, atunci când aceasta grevează în 
mod exclusiv şi nemijlocit imobilul restituit proprietarului deposedat în mod abuziv. 

Numai verificarea cumulativă a  condiţiilor legale menţionate, ar putea 
justifica sarcina impusă proprietarului, aceea de a menţine afectaţiunea imobilului, în 
interes public, o anumită perioadă de timp. 

Indiscutabil, trebuie avută în vedere afectaţiunea necesară exclusivă şi 
nemijlocită, constatată la data dispoziţiei/deciziei de restituire în natură. 

În cauză, tribunalul reţine din probele administrate faptul că imobilul 
construcţie cu privire la care s-a dispus restituirea în favoarea reclamantei ,este în 
prezent ocupat de cabinete medicale private, care nu aparţin aşadar sistemului 
sanitar public, în sensul legii, în timp ce recurentul afirmă textual: „în imobilul care 
face obiectul prezentei cauze, funcţionează Radiologia spitalului”. 

Instanţa de recurs a cerut Autorităţii de Sănătate Publică Sălaj să se pronunţe 
asupra acestei împrejurări esenţiale de fapt, acesta comunicând prin adresa nr. 
805/02.03.2007 faptul că în structura organizatorică a Spitalului comunei Crasna 
există laborator de radiologie şi imagistică medicală, însă activitatea propriu-zisă nu 
se desfăşoară din anul 2004, din lipsă de fonduri. Datorită necesităţilor comunităţii 
de a beneficia de servicii de radiologie, s-a început o colaborare cu SC Salvosan 
Ciobanca SRL Zalău, în cadrul unui parteneriat public-privat, emisă fiind în acest 
sens autorizaţia sanitară de funcţionare nr. 42180/27.02.2007. 

Starea de fapt reţinută ce tribunal este aşadar confirmată, în partea de clădire 
afectată laboratorului de radiologie nu se desfăşoară o activitate specifică şi propriu-
zisă din anul 2004. 

La data dispoziţiei de restituire în natură a clădirii aceasta nu era aşadar 
afectată în mod exclusiv şi nemijlocit funcţionării unui laborator de radiologie în 
sistem public, în măsură să determine, cu necesitate obiectivă, continuarea activităţii 
acestuia, prin menţinerea afectaţiunii clădirii o perioadă determinată de timp. 

Lipsind o afectaţiune actuală, în interes public, efectivă şi nemijlocită, evident 
ea nici nu putea fi menţinută de instanţă pentru viitor. 

Autorizaţia sanitară depusă ca înscris nou în recurs a fost eliberată în favoarea 
unei societăţi comerciale cu capital integral privat, la data de 27 februarie 2007, 
aşadar după pronunţarea hotărârii recurate, fiind evident o probă obţinută pro 
causa, care nu este în măsură să determine modificarea soluţiei pe care prima 
instanţă a dat-o litigiului. 

Cu referire la cheltuielile de judecată în proces, stabilirea obligaţiei de plată a 
lor în sarcina pârâtului este conformă dispoziţiilor art. 274 Cod proc.civ., pârâtul fiind 
parte căzută în pretenţii, în sensul legii, care nu a recunoscut la prima zi de înfăţişare 
pretenţiile reclamantei, din contră, s-a opus admiterii acţiunii, uzând inclusiv de căile 
de atac prevăzute de lege. 

Curtea constată aşadar că s-a făcut o corectă aplicare a legii substanţiale şi a 
celei de procedură prin hotărârea de primă instanţă, obiect al prezentului recurs, nu 
se verifică cazul de modificare reglementat de art. 304 pct. 9 Cod proc.civ. şi, în 



absenţa unor motive de nulitate de ordine publică, în baza art. 312 alin. 1 Cod 
proc.civ., respinge recursul pârâtului ca nefondat. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 316 raportat la art. 274 alin. 2 Cod proc.civ., 
coroborat cu art. 1169 Cod civ., curtea respinge cererea intimatei de plată a 
cheltuielilor de judecată în recurs, ca neîntemeiată, constatând că partea nu a dovedit 
că a făcut cheltuielile pretinse. 

Despăgubirile băneşti reprezentând „daune morale” sunt respinse de curte ca 
inadmisibile, în baza art. 316 raportat la art. 294 alin. 1 Cod proc.civ., fiind prohibit a 
se face cereri noi în faţa instanţei de recurs, cereri asupra cărora nu s-a statuat în 
primul grad de jurisdicţie. 

 

Legea nr. 10/2001. Calitatea de persoană îndreptăţită la măsuri 
reparatorii 

 
Dobânditorul cu titlu particular, întabulat în CF, al unui imobil care a făcut 

obiectul unei exproprieri scriptice, iar nu faptice, are calitatea de persoană 
îndreptăţită la măsuri reparatorii în condiţiile art. 3 alin.(1)lit. a) din Legea nr. 
10/2001. 

 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 39/A din 15 februarie 2007 

 
Prin sentinţa civilă nr. 558/22.06.2006, pronunţată de Tribunalul Cluj s-a 

respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Consiliul Local al 
municipiului Cluj-Napoca şi Comisia pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 Cluj-Napoca; 
s-a respins acţiunea formulată de reclamanţii M.G. şi M.D. împotriva pârâţilor 
Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, Comisia pentru aplicarea Legii nr. 
10/2001 Cluj-Napoca şi Primarul municipiului Cluj-Napoca, pentru constatarea 
nevalabilităţii titlului statului şi contestaţie împotriva dispoziţiei de respingere a 
notificării. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în considerentele 
sentinţei faptul că, prin Dispoziţia nr. 2510/2005, emisă de pârâtul Primarul 
municipiului Cluj-Napoca, a fost respinsă cererea de restituire a terenului de 570 mp, 
situată în Cluj-Napoca str. T., formulată de reclamanţii M. prin notificarea nr. 
306/08.02.2002, cu motivarea că solicitanţii nu şi-au dovedit calitatea de persoane 
îndreptăţite la măsuri reparatorii în conformitate cu art. 3 alin. 1 din Legea nr. 
10/2001, deoarece terenul a fost expropriat nu de la reclamanţi, ci de la numiţii J.E., 
S.M., J.N., J.L. şi J.L., prin Decretul de expropriere nr. 32/1983. 

Cât priveşte capătul de cerere privind constatarea nevalabilităţii titlului 
statului, câtă vreme reclamanţii nu au calitate procesuală activă, respectiv, nu sunt 
foştii proprietari ai terenului, ori moştenitorii acestora, raportat la art. 6 alin. 2 din 
Legea nr. 213/1998, acesta nu poate fi admis. 

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel, în termen legal, reclamanţii M.G. şi 
M.D., solicitând admiterea apelului, modificarea în totalitate a hotărârii apelate, în 
sensul constatării netemeiniciei raportului perfectat de pârâta de rândul 2, anularea 
Dispoziţiei nr. 2510/13.10.2005, obligarea pârâtului la emiterea unei noi dispoziţii 
prin care să li se restituie reclamanţilor cota parte din terenul înscris în CF 12440 Cluj 
nr.top. 14963, aflată în posesia statului, liberă de supraedificate definitive, iar pentru 
diferenţă să se acorde un teren echivalent în compensare ca măsuri reparatorii; să se 



constate că statul a preluat fără nici un titlu/fără titlu valabil, cu japca, imobilul în 
litigiu. 

În motivarea apelului s-a arătat că prin Decretul secret nr. 32/1983  s-a 
naţionalizat doar locuinţa, iar nu şi terenul, preluarea fiind una fără titlu valabil, în 
timp ce terenul a făcut obiectul unor vânzări succesive de la moştenitorii de drept 
J.N., S.M. la M.S., de la M.S. la reclamanţii apelanţi, care sunt în prezent proprietarii 
tabulari ai acestui imobil. Chiar dacă statul ar fi dobândit proprietatea conform art. 
26 din Decretul-Lege nr. 115/1938, el era obligat să-şi noteze proprietatea dobândită 
în CF, pentru a putea face acte viitoare de dispoziţie. Câtă vreme statul nu a notat în 
CF preluarea imobilului, cumpărătorii sunt de bună-credinţă şi nu pot fi prejudiciaţi 
în dreptul  lor de proprietate, astfel dobândit. 

În cauză a formulat cerere de intervenţie accesorie în interesul reclamanţilor 
numita S.M., arătând că a vândut imobilul în litigiu numitei M.S., mătuşa 
reclamanţilor, şi care ulterior a vândut acelaşi imobil reclamanţilor. 

Prin întâmpinările formulate în cauză, Primarul municipiului Cluj-Napoca şi 
Consiliul Local Cluj-Napoca au solicitat respingerea apelului, cu motivarea că 
reclamanţii nu fac dovada calităţii de persoane îndreptăţite la măsuri reparatorii în 
baza Legii nr. 10/2001, iar prin întâmpinările formulate faţă de cererea de intervenţie 
accesorie aceiaşi pârâţi au solicitat respingerea cererii de intervenţie ca nefondat, 
pentru acelaşi considerent. 

Apelul este fondat în parte. 
Prin Dispoziţia nr. 2510/13.10.2005 emisă de Primarul municipiului Cluj-

Napoca s-a respins notificarea nr. 306/08.02.2002, înregistrată sub nr. 
8702/3/452/11.02.2002, formulată de reclamanţii apelanţi în baza Legii nr. 10/2001, 
pentru terenul pe care s-au construit garaje, situat în Cluj-Napoca, str. T., cu 
motivarea că reclamanţii nu au calitatea de persoane îndreptăţite la măsuri 
reparatorii în baza Legii nr. 10/2001, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 din 
această lege, având în vedere că terenul revendicat a fost preluat în proprietatea 
statului, în baza Decretului de expropriere nr. 32/1983, cu plata despăgubirilor 
legale, de la numiţii J.E., S.M., J.N., J.L. şi J.L., decretul de expropriere nefiind 
operat în CF, în timp ce reclamanţii au cumpărat terenul în anul 1996. 

Din xerocopia colii funciare nr. 12448 Cluj, nr.top 14963, rezultă că asupra 
imobilului constând din loc de casă în str. T., în suprafaţă de 278 stj.p. (1000,8 mp), 
cu casă din cărămidă pe fundaţii din piatră, acoperită cu ţiglă, compusă din două 
camere, o bucătărie, o baie, o cămară de alimente, o verandă, şi separat în curte o 
spălătorie, un antreu, pivniţă şi garaj auto, sunt proprietari tabulari sub B 12 şi B 13, 
numiţii M.G. şi soţia M.D., aceştia dobândind dreptul de proprietate cu titlu de drept 
cumpărare în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 
603/29.03.1996, încheiat cu numita M.S., care fusese proprietară tabulară asupra 
aceluiaşi imobil sub B 11, prin încheierea de CF nr. 6530/19.04.1996. 

M.S., la rândul său, a dobândit dreptul de proprietate prin încheierea de CF nr. 
3694/16.08.1990, în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 
11118/31.07.1990, încheiat cu numiţii J.L.D., J.E., J.N. şi S.M., coproprietari tabulari 
sub B 5 – B 9 în aceeaşi carte funciară, aceştia din urmă dobândind dreptul de 
proprietate cu titlu de drept moştenire după proprietarii J.D. şi soţia G.E., de sub B 3 
şi B 4, şi care la rândul lor au dobândit imobilul prin cumpărare de la proprietarii 
iniţiali de sub B 1 şi 2, C.I. şi soţia C.M. 

Rezultă aşadar faptul că Statul Român nu a fost niciodată proprietarul 
imobilului în litigiu, reclamanţii dobândind în mod valabil, prin contracte de vânzare-



cumpărare notariale autentice, încheiate succesiv între proprietarii tabulari, dreptul 
de proprietate asupra acestui imobil. 

Din anexa la decretul de expropriere nr. 32/1983 ( 
, rezultă faptul că de la numiţii J.E., S.M., J.L., J.L. şi J.N. s-a expropriat casa 

şi terenul în suprafaţă de 570 mp, situate la adresa din Cluj-Napoca, str. T., aceştia 
figurând la poziţia 80 în Anexa la decretul de expropriere, Statul Român 
neîntabulându-şi niciodată în cartea funciară dreptul de proprietate pretins dobândit 
prin expropriere. 

De altfel, acest decret de expropriere nu numai că nu a fost operat niciodată în 
cartea funciară dar scopul pentru care a fost emis acest decret de expropriere nu a 
fost realizat în întregime, având în vedere că deşi terenurile au fost expropriate în 
vederea construirii unei zone de locuinţe, totuşi scopul exproprierii nu a fost atins 
decât parţial, construcţia expropriată nefiind demolată, casa şi terenul aferent fiind 
folosite în continuare de către persoanele de la care au fost expropriate, ulterior 
vândute lui M.S., care la rândul său le-a vândut reclamanţilor. 

Pe de altă parte, aşa cum rezultă din adresa nr. 98159/452/04.01.2007 emisă 
de Primăria municipiului Cluj-Napoca – Direcţia Fondul Imobiliar de Stat, primăria 
nu deţine procesul-verbal de evaluare a despăgubirilor acordate la expropriere. În 
plus, faţă de poziţia apelanţilor care au declarat că nu au cunoştinţă să se fi încasat 
vreo despăgubire de către persoanele expropriate, pârâţii nu au făcut dovada 
contrară, a achitării efective a acestor despăgubiri către persoanele expropriate, deşi o 
atare dovadă incumba pârâţilor, conform art. 1169 Cod civ., putându-se deci prezuma 
că aceste despăgubiri nu au fost niciodată achitate. 

Din aceeaşi adresă rezultă că pentru imobilul în litigiu au formulat notificare 
în baza Legii nr. 10/2001 doar numiţii M.G. şi M.D., în timp ce persoanele de la care a 
fost expropriat imobilul, J.E., S.M., J.L., J.L. şi J.N., nu au formulat notificare în baza 
Legii nr. 10/2001. 

Nu poate fi reţinută susţinerea primei instanţe, susţinere reiterată de pârâţi 
prin întâmpinările formulate în cauză, conform căreia reclamanţii nu ar avea calitatea 
de persoane îndreptăţite în baza Legii nr. 10/2001, câtă vreme, aceştia, fiind 
dobânditori cu titlu particular ai imobilului litigios, au succedat în toate drepturile şi 
obligaţiile pe care le-au avut asupra respectivului imobil foştii proprietari ai 
imobilului. 

O dovadă în acest sens o constituie şi faptul că nici una dintre persoanele 
expropriate nu a înţeles să uzeze de prevederile Legii nr. 10/2001, recunoscând 
implicit dreptul reclamanţilor la a pretinde restituirea acestui imobil, precum şi 
calitatea lor de persoane îndreptăţite la măsuri reparatorii în condiţiile art. 3 alin. 1 
lit. a din Legea nr. 10/2001. 

Pe de altă parte nu poate fi negat nici caracterul abuziv al preluării imobilului 
în litigiu de către Statul Român, imobile expropriat fără nici o despăgubire, cu 
încălcarea prevederilor art. 480-481 Cod civ., şi a dispoziţiilor constituţionale în 
vigoare la acea dată, caracterul abuziv al preluării imobilului fiind subliniat de însuşi 
textul art. 2 alin. 1 lit. i din Legea nr. 10/2001, care prevede prin imobile preluate în 
mod abuziv în sensul acestei legi, se înţeleg orice imobile preluate fără titlu valabil 
sau fără respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data preluării, precum şi cele 
preluate fără temei legal sau prin acte de dispoziţie ale organelor locale ale puterii sau 
ale administraţiei de stat. 

Raportat la împrejurarea că însăşi Legea nr. 10/2001 stabileşte caracterul 
abuziv al preluării imobilelor care intră sub incidenţa art. 2 alin. 1 lit. i, Curtea 



constată că solicitarea reclamanţilor de constatare a preluării abuzive a acestui 
imobil, se impune a fi respins. 

Câtă vreme reclamanţii au calitatea de persoane îndreptăţite în sensul art. 3 
alin. 1 lit. a din Legea nr. 10/2001, şi câtă vreme lipsa unei atare calităţi a fost 
considerentul pentru care notificarea lor a fost respinsă, în temeiul art. 26 alin. 3 din 
Legea nr. 10/2001 republicată, se va dispune anularea Dispoziţiei nr. 
2510/13.10.2005 emisă de Primarul municipiului Cluj-Napoca. 

Potrivit art. 11 alin. 1 din aceeaşi lege, imobilele expropriate şi ale căror 
construcţii edificate pe acestea nu au fost demolate, se vor restitui în natură 
persoanelor îndreptăţite, alin. 2 prevăzând că în cazul în care construcţiile 
expropriate au fost demolate parţial sau total, dar nu s-au executat lucrările pentru 
care s-a dispus exproprierea, terenul liber se restituie în natură cu construcţiile în 
masă, iar pentru construcţiile demolate, măsurile reparatorii se stabilesc în 
echivalent. 

În conformitate cu art. 11 alin. 3 din Legea nr. 10/2001 republicată,  în cazul în 
care construcţiile expropriate au fost integral demolate şi lucrările pentru care s-a 
dispus exproprierea ocupă terenul parţial, persoana îndreptăţită poate obţine 
restituirea în natura a părţii de teren rămase liberă, pentru cea ocupată de construcţii 
noi, autorizate, cea afectată servituţilor legale şi altor amenajări de utilitate publică 
ale localităţilor urbane şi rurale, măsurile reparatorii stabilindu-se în echivalent. 
Dispoziţiile art. 10 alin. (3), (4), (5) si (6) se vor aplica în mod corespunzător. 

Art. 10 alin. 3 din aceeaşi lege prevede că se restituie în natură terenurile pe 
care s-au ridicat construcţii neautorizate în condiţiile legii după data de 01.01.1990, 
precum şi construcţiilor uşoare sau demontabile, alin. 4 prevăzând că se restituie în 
natură inclusiv terenurile fără construcţii afectate de lucrări de investiţii de interes 
public aprobate, dacă nu a început construcţia acestora, ori lucrările aprobate au fost 
abandonate. 

Alin. 5 al aceluiaşi articol  stabileşte că se restituie în natură şi terenurile pe 
care, ulterior preluării abuzive, s-au edificat construcţii autorizate care nu mai sunt 
necesare unităţii deţinătoare, dacă persoana îndreptăţită achită acesteia o 
despăgubire reprezentând valoarea de piaţă a construcţiei respective, stabilită potrivit 
standardelor internaţionale de evaluare. 

În speţă, aşa cum rezultă din raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit 
în faţa primei instanţe de expert ing. I.M., terenul cu nr.top. 14963 din CF 12448 
Cluj-Napoca, deşi potrivit evidenţelor de cartea funciară are o suprafaţă de 1000 mp, 
în realitate are o suprafaţă faptică de 637 mp, diferenţa de 363 mp fiind ocupată după 
cum urmează: 102 mp este ocupată de garajele construite; 63 mp constituie alee de 
acces la garaje şi are caracter de loc înfundat, iar suprafaţa de 198 mp este ocupată de 
clădirea blocului V 14 de pe str. S., cu spaţiile verzi şi trotuarul aferent, cu acces 
principal de pe str. S. 

Expertul arată că garajele amplasate pe parcela de 102 mp, conform 
autorizaţiilor eliberate în vederea construirii acestora, trebuiau să aibă caracter 
provizoriu însă, au fost încălcate prevederile autorizaţiei pentru executare de lucrări 
nr. 28208/30.09.1991, în sensul că 7 dintre garaje au fost edificate în soluţie 
definitivă, din zidărie de cărămidă, planşeu beton armat, în loc de caracter provizoriu 
şi demontabil, respectiv prefabricate din beton armat, această constatare a expertului 
fiind susţinută şi de adresa nr. 19687/483-484/01.08.1997 a Consiliului Local  Cluj-
Napoca – Direcţia Control. 

În consecinţă, fiind vorba despre garaje construite cu încălcarea autorizaţiei de 
construire, acestea au caracterul de construcţii neautorizate în condiţiile legii, astfel 



încât, prin prisma textelor legale mai sus reproduse, terenul pe care sunt amplasate 
aceste garaje se impune a fi restituit în natură reclamanţilor. 

De asemenea, se impune a se restitui în natură şi terenul liber în suprafaţă de 
63 mp ce reprezenta aleea de acces la garaje, astfel cum cele două parcele de teren au 
fost delimitate în schiţa anexă nr. 2 la raportul de expertiză. 

În ceea ce priveşte suprafaţa de 198 mp, pe care este construit blocul de 
locuinţe V 14 de pe str. S., împreună cu spaţiul verde şi trotuarul de acces pentru 
acest bloc, acesta nu poate fi restituit în natură,  pentru acesta reclamanţii fiind 
îndreptăţiţi la a primi măsuri reparatorii prin echivalent, în condiţiile art. 11 alin. 8 
din Legea nr. 10/2001 republicată, conform căruia în situaţiile prevăzute la alin. 2, 3 
şi 4 din acelaşi articol, măsurile  reparatorii prin echivalent vor consta în compensare 
cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către entitatea investită potrivit 
prezentei legi cu soluţionarea notificării, cu acordul persoanei îndreptăţite sau 
despăgubiri acordate în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata 
despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv. 

Aşa fiind, în temeiul tuturor considerentelor mai sus expuse şi a prevederile 
art. 295, art. 296 Cod proc.civ., se va admite în parte apelul reclamanţilor, precum şi 
cererea de intervenţie accesorie formulată de intervenienta S.M. în favoarea 
reclamanţilor, conform dispozitivului prezentei decizii, soluţia de admitere în parte 
fiind justificată pe considerentul că petitul referitor la constatarea preluării abuzive a 
imobilului se impune a fi respins pentru argumentaţia anterior precizată, iar petitul 
referitor la constatarea netemeiniciei raportului perfectat de pârâta de rândul 2 se 
impune a fi respins ca inadmisibil, în conformitate cu prevederile art. 111 Cod 
proc.civ. 

 

Obligaţia de vânzare a locuinţelor către chiriaşi. Drepturi locative proprii 
dobândite după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001. Aplicarea legii 

civile în timp 
 
Legea nr. 112/1995, ce stipulează dreptul la cumpărare corelativ obligaţiei de 

vânzare în sarcina deţinătorilor, continuă să se aplice exclusiv chiriaşilor titulari de 
contract care ocupau locuinţa la data intrării în vigoare a menţionatei legi. 

În momentul în care reclamantul a dobândit drepturi locative proprii era în 
vigoare Legea nr. 10/2001 iar aceasta îi conferă doar un drept de preemţiune la 
vânzare, lăsându-i deţinătorului  opţiunea de a înstrăina. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 225/R din 5 februarie 2007 

 
Prin sentinţa civilă nr. 637/2006 a Judecătoriei Cluj-Napoca, dosar nr. 

18531/2005, s-a respins acţiunea formulată de reclamantul B.C.I. împotriva pârâtului 
Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, având ca obiect obligaţie de a face. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că, la data de 31 
august 1999, numita O.M. a încheiat cu pârâtul un contract de închiriere pentru 
locuinţa situată în Cluj-Napoca, str. P., figurând ca unica titulară a acestuia. 

La data de 16 iunie 2003 s-a încheiat un act adiţional, prin care a fost inclus şi 
reclamantul în fişa locativă. 

La 24 martie 2004 reclamantul a încheiat contractul de închiriere cu pârâtul, 
în calitate de titular, termenul de valabilitate fiind prelungit succesiv, până la data de 
8.04.2009. 



La sfârşitul anului 2004 reclamantul a solicitat pârâtului să-i vândă 
apartamentul, dar acesta a răspuns negativ, arătând că nu îndeplineşte condiţiile 
legale. 

Art. 9 alin. 1 din Legea nr. 112/1995 prevede că chiriaşii titulari de contract ai 
apartamentelor ce nu se restituie în natură foştilor proprietari sau moştenitorilor 
acestora pot opta, după expirarea termenului menţionat în art. 14, pentru 
cumpărarea acestor apartamente. 

Art. 4.1. din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 112/1995 stabileşte 
că dreptul de cumpărare îl au numai chiriaşii care, având contract de închiriere 
valabil încheiat, ocupau apartamentele respective la data intrării în vigoare a legii, 29 
ianuarie 1996. 

Din starea de fapt expusă rezultă că reclamantul a locuit în apartament din 
luna iunie 2003, în timp ce titular al contractului a fost din luna martie 2004. 

Este evident că acesta nu îndeplineşte condiţiile  cerute de Legea nr. 112/1995 
pentru a putea fi obligat pârâtul la vânzarea locuinţei. 

Art. 42 din Legea nr. 10/2001 dispune că imobilele care nu se restituie 
persoanelor îndreptăţite rămân în administrarea deţinătorilor actuali, putând fi 
înstrăinate potrivit legislaţiei în vigoare, chiriaşii având drept de preempţiune. 

Din analiza textului legal rezultă explicit faptul că aceşti chiriaşi au doar drept 
de preempţiune la vânzare şi nicidecum că deţinătorii (proprietarii) sunt obligaţi să le 
vândă. Dreptul de proprietate preempţiune înseamnă că în situaţia în care 
deţinătorul doreşte să vândă, chiriaşul beneficiază de dreptul de a cumpăra în condiţii 
de ofertă egală de preţ cu a unei alte persoane. Logica acestui text este de a avantaja 
chiriaşul, persoana care locuieşte în apartament. 

Instanţa nu poate obliga pârâtul să încheie contractul de vânzare-cumpărare, 
care este un contract consensual, fiind necesar ca voinţa reclamantului de a cumpăra 
să întâlnească voinţa pârâtului de a vinde. 

Prin decizia civilă nr. 583/20.09.2006 a Tribunalului Cluj, dosar nr. 
1766/117/2006, s-a respins, ca nefondat, apelul reclamantului, iar sentinţa primei 
instanţe a fost păstrată. 

În considerentele deciziei se arată că imobilul în litigiu a fost închiriat lui O.M. 
încă din anul 1982, de când aceasta a figurat ca unic titular al contractului. 

Reclamantul a fost inclus în fişa locativă la data de 16 iunie 2003, ca nepot al 
titularei de contract şi, ulterior decesului acesteia, s-a perfectat contractul cu 
reclamantul, ca titular al locuinţei în litigiu. 

Prin adresa emisă în 22 mai 2006 se atestă împrejurarea că pentru 
apartamentul nr. 1 din Cluj-Napoca, str. P. nu există solicitare de revendicare pe baza 
Legii nr. 112/1995 sau a Legii nr. 10/2001. 

Art. 9 din Legea nr. 112/1995 prevede dreptul chiriaşilor titulari de contract la 
cumpărarea apartamentelor ce nu se restituie în natură foştilor proprietari, în timp ce 
art. 42 din Legea nr. 10/2001 stabileşte că aceste locuinţe rămân în administrarea 
deţinătorilor actuali, dar pot fi înstrăinate conform legislaţiei în vigoare, chiriaşii 
având drept de preempţiune. 

Art. 52 din Legea nr. 10/2001 menţionează că la data intrării în vigoare a 
acestei legi se abrogă orice alte dispoziţii contrare. 

O.M. nu a depus cerere de cumpărare apartamentului, astfel în mod corect 
judecătoria a reţinut că Legea nr. 10/2001 instituie doar un drept, şi nu o obligaţie de 
vânzare în sarcina deţinătorilor de imobile. 

Prin adoptarea Legii nr. 10/2001 s-a modificat implicit şi obligaţia 
deţinătorului de imobile cu destinaţia de locuinţe, într-o facultate de a vinde. 



Faptul că deţinătorul nu este obligat la vânzare, reiese chiar din recunoaşterea 
dreptului de preempţiune în favoarea chiriaşului, dreptul care se naşte numai în 
momentul în care deţinătorul se hotărăşte să vândă. 

Împotriva deciziei a declarat recurs, în termen legal, reclamantul, solicitând 
modificarea acesteia în sensul admiterii apelului şi schimbării sentinţei, prin 
admiterea acţiunii pe care a formulat-o. 

În drept, recurentul invocă prevederile art. 304 pct. 9 Cod proc.civ. 
Susţine că hotărârea instanţei de apel este rezultatul unei interpretări greşite a 

legii, criticabilă din mai multe puncte de vedere. 
Nu se poate considera că Legea nr. 112/1995 a fost abrogată în totalitate, în 

temeiul art. 52 din Legea nr. 10/2001, dispoziţiile cu privire la vânzări rămânând în 
vigoare, tocmai de aceea s-au făcut vânzări şi după intrarea în vigoare a Legii nr. 
10/2001. 

Din coroborarea art. 42 din Legea nr. 10/2001 cu art. 9 din Legea nr. 112/1995 
se poate deduce că chiriaşii, fără a mai fi condiţionaţi în vreun fel, sunt cei care pot 
opta pentru cumpărarea locuinţelor, iar înstrăinarea se face potrivit Legii nr. 
112/1995. 

Prin urmare, dreptul de preempţiune la care face referire tribunalul reprezintă 
doar o protecţie a chiriaşilor, pentru ca unitatea deţinătoare să nu înstrăineze altei 
persoane imobilul, lăsându-l pe chiriaş fără locuinţă; nicidecum acel „poate” nu 
reprezintă o facultate a deţinătorului de a înstrăina imobilul, ci arată posibilitatea 
legală a înstrăinării, în baza Legii nr. 112/1995. 

Este greşită teza modificării implicite a prevederilor art. 9 din Legea nr. 
112/1995, prin adoptarea Legii nr. 10/2001, căci opţiunea de a solicita înstrăinarea 
aparţine chiriaşului. 

În caz contrar s-ar ajunge la o situaţie absurdă, fiind vorba de o condiţie pur 
potestativă, sub imperiul căreia chiriaşul nu ar avea niciodată certitudinea că poate 
cumpăra locuinţa. 

Prin întâmpinare, intimatul a solicitat respingerea recursului şi menţinerea 
deciziei, ca fiind legală. 

Recurentul nu a avut drepturi locative în imobil la data intrării în vigoare a 
Legii nr. 112/1995, iar împrejurarea că anterior transcrierii contractului de închiriere 
locuinţa a fost deţinută de mătuşa acestuia, în prezent decedată, nu poate conduce la 
o altă interpretare a prevederilor art. 9 din Legea nr. 112/1995. 

În şedinţa publică din 15 ianuarie 2007 recurentul a susţinut că interpretarea 
dată de cele două instanţe încalcă principiul nediscriminării între chiriaşi, faţă de 
inexistenţa unei justificări temeinice şi obiective a diferenţierii create între chiriaşii 
care s-au grăbit să cumpere, în baza Legii nr. 112/1995, şi chiriaşii de bună-credinţă, 
care au aşteptat să vadă dacă aceste locuinţe sunt revendicate. 

Recursul este nefondat. 
Starea de fapt reţinută în speţă demonstrează că reclamantul, ca nepot pe linie 

colaterală a lui O.M., a fost înscris în contractul de închiriere al fostei titulare la data 
de 16 iunie 2003 şi, urmare a decesului acesteia, în baza art. 27 lit.c din Legea 
114/1996, i s-a atribuit beneficiul contractului de închiriere şi a devenit noul titular al 
contractului încheiat la 24 martie 2004 pentru locuinţa situată în Cluj-Napoca, str.P. 

Totodată, O.M. a avut calitatea de chiriaşă în spaţiul în litigiu încă din anul 
1982 şi, datorită prorogărilor legale succesive acordate, şi-a păstrat drepturile locative 
inclusiv după apariţia Legii nr. 112/1995, dar fără să uzeze de posibilitatea conferită 
prin art.9, de a opta pentru cumpărare, în condiţiile în care pentru imobilul  preluat 



abuziv de stat nu s-a formulat cerere de restituire în natură şi nu s-a trimis notificare 
potrivit reglementărilor speciale din  Legea nr. 10/2001. 

Instanţele de fond, interpretând prevederile art.9 din Legea nr. 112/1995 şi 
art.43(42) din Legea nr. 10/2001, au statuat asupra modificării regimului juridic al 
locuinţelor ocupate de chiriaşi, care nu sunt retrocedate foştilor proprietari,  arătând 
că obligaţia de vânzare impusă unităţilor deţinătoare prin art.9 din Legea nr. 112/1995 
s-a transformat într-un drept de a vinde, vocaţiei de înstrăinare a bunului 
corespunzându-i, în planul dreptului material, instituirea unui drept de preempţiune 
la cumpărare  în favoarea chiriaşilor. 

Recurentul susţine că s-a făcut o greşită aplicare a legii de către instanţe şi este 
prezentă situaţia menţionată în art.304 pct.9 C.pr.civ., căci textul art.9 din Legea nr. 
112/1995 nu poate fi considerat ca abrogat tacit prin intrarea în vigoare a Legii nr. 
10/2001, ceea ce face să subziste obligaţia legală a intimatului de a-i vinde 
apartamentul închiriat. 

Pentru a putea tranşa ipoteza de fapt şi de drept dezbătută trebuie cercetată 
evoluţia legislativă în materie şi determinate normele generale şi cele derogatorii, e 
necesară stabilirea legii-cadru  şi a celei speciale în privinţa regulilor ce guvernează 
aceste imobile. 

Indiscutabil că legiuitorul de după 1989 a adoptat o politică socială constantă şi a 
edictat o serie de măsuri de protecţie a chiriaşilor aflaţi în folosinţa fondului locativ de 
stat, constituit, la vremea respectivă, nu numai din acele locuinţe construite de stat sau 
de unităţile economice ori bugetare de stat, ci şi din locuinţele preluate abuziv după 
data de 6 martie 1945, aparţinând persoanelor fizice sau juridice, cu capital mixt sau 
privat. 

Primul act normativ care a consacrat vânzarea locuinţelor către chiriaşi a fost 
Decretul-Lege nr. 61/1990, având ca obiect imobilele construite din fondurile statului, 
modificat şi completat prin Legea 85/1992, ce a extins vânzarea şi asupra spaţiilor cu 
altă destinaţie decât cea de locuinţă, vizând şi pe cele realizate din fondurile unităţilor 
economice sau bugetare de stat. 

O noutate a fost inserată în conţinutul art.7 din Legea 85/1992, prin Legea 
76/1994, obligaţia de vânzare grevând şi locuinţele care, înainte de 6 martie 1945, au 
reprezentat proprietatea instituţiilor de stat, regiilor autonome şi societăţilor cu capital 
de stat care şi-au încetat existenţa după această dată sau au devenit, prin reorganizare, 
unităţi economice sau bugetare de stat. Ulterior, art.7 alin.2 a fost modificat prin 
Legea 79/1997, vânzarea dobândind caracter imperativ şi pentru imobilele deţinute de 
o altă categorie de persoane juridice, cele cu capital mixt ori privat. 

În acord cu această concepţie şi Legea nr. 112/1995, prima care a acţionat în scop 
reparator  în privinţa locuinţelor ce au aparţinut persoanelor fizice, menţine, în art.9, 
obligaţia de vânzare către titularii contractelor de închiriere a apartamentelor care nu 
se restituie în natură foştilor proprietari, locatarii  având deplina libertate de a 
pretinde încheierea contractului de vânzare-cumpărare. 

Multe lacune ale acestui act normativ au fost acoperite prin promulgarea Legii nr. 
10/2001 care este, fără îndoială, legea-cadru în sfera de reglementare a măsurilor 
reparatorii pentru imobilele trecute abuziv în proprietate de stat, în intervalul 6 martie 
1945-22 decembrie 1989, indiferent de destinaţie, prin deposedarea foştilor 
proprietari persoane fizice sau juridice, cu sau fără titlu, cu titlu valabil ori nevalabil 
sau chiar în fapt. 

Art.43, devenit 42 după republicarea în baza Legii 247/2005, stipulează că 
imobilele cu destinaţie de locuinţe care în urma procedurilor prevăzute la cap.III nu se 



restituie persoanelor îndreptăţite pot fi înstrăinate potrivit legislaţiei în vigoare, 
chiriaşii având drept de preempţiune. 

Aceasta înseamnă, prin prisma art. 52 din Legea nr. 10/2001, o abrogare tacită a 
dispoziţiilor art.9 din Legea nr. 112/1995, prin înlocuirea comandamentului de a vinde 
cu disponibilitatea de a vinde? 

Este uşor vizibilă deosebirea de tratament juridic şi viziunea diferită a 
legiuitorului în cazul vânzării locuinţelor către chiriaşi, prin introducerea sintagmei 
pot fi înstrăinate, având cu totul alt sens decât cea care impune obligaţia, vor fi 
înstrăinate, noua concepţie fiind explicată la pct.43.1 lit.B din Normele metodologice 
de aplicare a Legii nr. 10/2001, aprobate prin H.G. 498/2003. Aceste reguli 
interpretative stabilesc că deţinătorul actual dobândeşte vocaţia de a înstrăina 
locuinţele către chiriaşi, semnificaţia recunoscută aflându-se în concordanţă cu textul 
legii. 

Interpretarea gramaticală a expresiei pot fi înstrăinate conduce la aceeaşi 
concluzie, a facultăţii acordate deţinătorului de a vinde imobilele, în locul obligaţiei 
iniţiale. 

Deducţia este şi logică, întrucât terminologia uzitată în art.9 din Legea nr. 
112/1995 are o conotaţie imperativă în privinţa deţinătorului locuinţei, în timp ce în 
art.43(42) din Legea nr. 10/2001 se transformă într-una dispozitivă, lăsându-i 
deţinătorului opţiunea de a înstrăina. 

Este de necontestat, aşadar, caracterul ireconciliabil al textelor legale cenzurate, 
context în care, desigur, este primordială norma nouă, care reprezintă, cel puţin 
teoretic, un progres faţă de vechea reglementare. 

Instituirea dreptului de preempţiune în beneficiul chiriaşilor nu poate fi apreciată 
doar sub forma unei protecţiei acordate acestora, concomitent cu existenţa obligaţiei 
de vânzare la simpla lor solicitare, pentru că  altul este conţinutul juridic al dreptului 
de preempţiune. 

Calificat fie drept real sau de creanţă, fie un drept potestativ ce îi conferă 
titularului puterea de a se implica în sfera juridică a altor persoane, de a o influenţa 
decisiv fără să fi luat parte la crearea ei,  este cu siguranţă un drept patrimonial, legal, 
incesibil şi temporar, ce este atribuit persoanelor anume indicate de lege, în temeiul 
căruia titularii pot pretinde proprietarului unui bun ca, în cazul înstrăinării prin 
vânzare, să îi prefere, la preţ egal şi în condiţii egale, în concurs cu orice alţi 
cumpărători. Vizează numai exerciţiul dreptului de a răspunde ofertei proprietarului 
cu o acceptare sau o contraofertă, se rezumă la dreptul de a fi preferat la preţ egal. 

Recunoaşterea dreptului de preempţiune în favoarea chiriaşilor presupune 
posibilitatea legală a deţinătorilor de a vinde unor terţe persoane atunci când oferta 
concretă a proprietarului nu se întâlneşte cu acceptarea fermă a chiriaşului. 

Dar problema este căror categorii de chiriaşi le sunt incidente cele două acte 
normative evocate, cine sunt subiecţii reglementărilor din art.9 Legea nr. 112/1995 şi 
art.43(42) Legea nr. 10/2001, cum se rezolvă conflictul aplicării lor în timp. 

Dată fiind contradictorialitatea evidenţiată în cazul celor două texte legale, este 
important de ştiut cum se manifestă ele în timp, pentru că, de principiu, legea civilă 
începe să acţioneze din momentul intrării în  vigoare şi nu are putere retroactivă. 
Înseamnă că norma nouă nu are în vedere relaţiile civile născute înaintea intrării ei în 
vigoare, ceea ce creează cadrul teoretic pentru coexistenţa unor legi diferite în 
intervalul necesar până la epuizarea raporturilor juridice. 

Chestiunea se simplifică  dacă se analizează câmpul de aplicare al celor două legi, 
prin prisma subiecţilor cărora li se adresează. În vreme ce Legea nr. 112/1995 se referă 
la chiriaşii titulari de contract, Legea nr. 10/2001 vorbeşte despre chiriaşi, la fel şi 



normele explicative din H.G. 498/2003. Detaliile sunt oferite în privinţa Legii nr. 
112/1995, deoarece art.6 din H.G.11/1997 stipulează că dreptul de a cumpăra 
apartamentele în care locuiesc îl au numai chiriaşii care, având un contract de 
închiriere valabil încheiat, ocupau apartamentele respective la data intrării în 
vigoare a legii. 

Rezultă că dreptul la cumpărare conferit titularilor contractelor de închiriere, 
corelativ obligaţiei de vânzare în sarcina deţinătorilor, este condiţionat de valabilitatea 
contractului, dar şi de împrejurarea ocupării efective a locuinţei la data de 29 ianuarie 
1996. 

Dreptul de a pretinde locatorului perfectarea actului juridic de înstrăinare trebuie 
apreciat ca unul de natură patrimonială, ce-i asigură chiriaşului titular de contract 
dobândirea unui bun în proprietate, şi, odată câştigat prin întrunirea celor două 
cerinţe inserate în H.G. 11/1997,  nu poate fi declarat ca pierdut prin edictarea 
ulterioară a altor dispoziţii în materie. Dreptul de a cumpăra derivat din legea în 
vigoare nu poate fi înlăturat doar prin argumentul trecerii timpului şi modificării 
legislative survenite la data depunerii solicitării de cumpărare, diferenţierea între 
chiriaşii care s-au grăbit să dobândească locuinţa şi cei care au omis să ceară vânzarea 
până la adoptarea Legii nr. 10/2001 neavând o raţiune obiectivă, legală. 

Dacă sfera de circumscriere a subiecţilor de drept în acest caz nu se suprapune, 
este acceptabilă ideea că art.9 din Legea nr. 112/1995 şi art.43(42) din Legea nr. 
10/2001 îşi produc efectele concomitent, fiecare guvernând raporturile juridice 
izvorâte sub imperiul lor. 

Aşadar, Legea nr. 112/1995 continuă să se aplice exclusiv chiriaşilor titulari de 
contract care ocupau locuinţa la data de 29 ianuarie 1996. 

În momentul în care reclamantul a dobândit drepturi locative proprii în 
apartament se afla în vigoare Legea nr. 10/2001, iar acesta nu se poate prevala de 
necunoaşterea legii. 

În speţă,  recurentul nu îndeplineşte cele două condiţii, fiindcă la data intrării în 
vigoare a Legii nr. 112/1995 nu avea calitatea de chiriaş în apartament şi nu  ocupa 
locuinţa. Aşa cum s-a arătat mai sus, a fost inclus în fişa locativă a imobilului în 16 
iunie 2003 şi a devenit titular de contract în 24 martie 2004, fără să fi avut spaţiul în 
folosinţă la momentul adoptării Legii nr. 112/1995. Chiar dacă nu se consideră încetat 
vechiul contract, încheiat cu O.M., şi, potrivit art. 27 din Legea 114/1996, închirierea 
continuă în beneficiul reclamantului, B.C.I. nu se substituie calităţii avute de autoarea 
sa, deoarece reglementarea din art. 9 Legea nr. 112/1995 a fost în considerarea 
persoanei, a avut caracter intuitu personae, înţeles nu ca suma însuşirilor specifice, ci 
vizând strict persoana ocupantă a locuinţei la o anumită dată. 

Nu s-a produs o discriminare între diversele categorii de chiriaşi, cei având 
această calitate în perioada 29 ianuarie 1996 – 14 februarie 2001 şi cei deveniţi chiriaşi 
după intrarea în  vigoare a Legii nr. 10/2001, până în prezent, sau între cei care s-au 
grăbit să cumpere imediat, în baza Legii nr. 112/1995, şi cei care au aşteptat un timp 
mai îndelungat, aşa cum susţine recurentul, prin nesocotirea principiului instituit în 
art. 14 din C.E.D.O. Acesta protejează persoanele aflate în situaţii comparabile 
împotriva aplicării unui tratament diferit. 

Pe de o parte, prin expunerea anterioară s-a conchis că textele definesc regimul 
juridic aplicabil unor categorii distincte de chiriaşi, iar, pe de altă parte, schimbarea  
legislativă intervenită nu este discriminatorie, pentru că art.14 din Convenţie nu 
interzice orice deosebire de tratament în exercitarea drepturilor recunoscute ( in speţă 
art. 1 Protocolul 1), ci stabileşte că egalitatea de tratament este încălcată dacă 
deosebirea este lipsită de o justificare obiectivă şi raţională ( Cazul Lingvistic Belgian). 



Curtea a  decis că a distinge nu înseamnă a discrimina, dar diferenţierea trebuie 
apreciată în raport cu ţelul şi efectele măsurii respective, având în vedere principiile 
care predomină în societăţile democratice. De asemenea, deosebirea de tratament nu 
trebuie să se limiteze doar la un ţel legitim, ci să se bazeze pe un raport raţional de 
proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul urmărit. Statele sunt libere, cu 
respectarea acestor cerinţe, să aleagă măsurile pe care le socotesc potrivite pentru 
legiferarea unei situaţii date. 

În contextul prezentat mai sus, al întregii legislaţii adoptate de România după 
decembrie 1989 în materia restituirii proprietăţilor preluate abuziv, concomitent  
elaborării unor reglementări favorabile chiriaşilor din locuinţele ce au aparţinut 
persoanelor juridice şi persoanelor fizice, trecute în proprietate de stat după data de 6 
martie 1945, dar şi chiriaşilor din imobilele construite din fondurile statului ori ale 
unităţilor economice sau bugetare de stat, se desprinde cu claritate politica socială 
constantă a legiuitorului de protejare a intereselor chiriaşilor din locuinţele care, pe 
perioada regimului comunist, au făcut parte din fondul locativ de stat. Ignorarea 
proprietăţii private promovată şi susţinută în sistemul totalitar, în paralel cu 
exacerbarea superiorităţii dreptului de proprietate socialistă, a întregului popor, au 
fost cauze ce au contribuit la extinderea pe scară largă a proprietăţii de stat, sub toate 
formele pe care aceasta le-a îmbrăcat, au dus la crearea unui număr impresionant de 
locuinţe în fondul statului, închiriate pe termene îndelungate, chiar zeci de ani, prin 
prorogări succesive legale, contra unor sume de bani modice. Aceasta a fost una din 
raţiunile pentru care, obiectiv şi legitim, statul a edictat o serie de măsuri de protecţie 
a acestor categorii de chiriaşi, printre care şi prevederea din art. 9 Legea nr. 112/1995, 
acordându-le dreptul să cumpere locuinţele la un preţ preferenţial, sub nivelul 
practicat pe piaţa liberă. 

Această justificare a dispărut la data adoptării Legii nr. 10/2001, care a înlăturat 
obligaţia de vânzare către chiriaşi, cei peste 10 ani trecuţi de la instaurarea statului de 
drept, aşezat pe baze democratice, făcând posibilă stabilizarea circuitului civil, 
formarea şi dezvoltarea regulilor pieţei imobiliare libere. Interferenţa legiuitorului 
asupra manifestării neîngrădite a prerogativelor dreptului de proprietate şi a modului 
de realizare a acordului de voinţe la încheierea actelor juridice civile trebuie să 
constituie excepţia, şi nu regula. 

Nimic nu împiedică în prezent pe acei chiriaşi care, invocând contracte de 
închiriere valabil perfectate, ocupau locuinţele la data de 29 ianuarie 1996, să ceară 
unităţii deţinătoare executarea obligaţiei legale de a le vinde apartamentele 
nerestituite foştilor proprietari, în conformitate cu art. 9 din Legea nr. 112/1995. 

Ca atare, se observă că decizia atacată este legală, şi, în temeiul art. 312 C.pr.civ., 
recursul se va respinge, iar hotărârea va fi menţinută. 

 

Capacitate procesuală de folosinţă. Lipsa acesteia. Consecinţe  
 
Potrivit art. 41 alin.(1) C.pr.civ., poate să fie parte în judecată orice persoană care 

are folosinţa drepturilor civile, adică orice persoană care are capacitate civilă de 
folosinţă şi implicit capacitate procesuală de folosinţă. Întrucât la data promovării 
cererii introductive de instanţă pretinsul reclamant era decedat, este evident că acesta 
nu mai avea capacitate civilă de folosinţă şi, implicit, nici capacitate procesuală de 
folosinţă. În consecinţă, în mod corect prima instanţă a constatat nulitatea cererii de 
chemare în judecată, în temeiul art. 41 alin.(1) C.pr.civ., şi al art. 5 alin.(1) din Decretul 
nr. 31/1954. 



 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 78/A din 15 martie 2007 

 
Prin sentinţa civilă nr. 736/F/28.09.2006, pronunţată de Tribunalul Bistriţa-

Năsăud s-a admis excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă activă; s-a 
constatat nulitatea cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul W.G., 
prin mandatar S.T.L., împotriva pârâtului Municipiul Bistriţa prin Primar, având ca 
obiect anularea dispoziţiei nr. 841/23.05.2006 emisă de Primarul municipiului 
Bistriţa. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în considerentele 
sentinţei faptul că, reclamantul W.G. a decedat la data de 26.06.2006, deci anterior 
introducerii cererii de chemare în judecată, la data de 6 iulie 2006, împrejurare 
raportat la care, prin prisma art. 41 alin. 1 Cod proc.civ., coroborat cu art. 5 alin. 1 din 
Decretul nr. 31/1954, acesta nu avea capacitatea procesuală de folosinţă pentru a 
putea fi parte în judecată. 

Este real că art. 67 Cod proc.civ., stabileşte că părţile pot să exercite drepturile 
procedurale şi prin mandatar, iar art. 71 dispune că mandatul nu încetează prin 
moartea celui care l-a dat şi dăinuieşte până la retragerea lui de către moştenitori, dar 
aceste dispoziţii legale primesc incidenţă numai în ipoteza în care, la data sesizării 
instanţei, persoana care afirmă un drept protejat de lege era în viaţă, însă a decedat 
pe parcursul judecăţii litigiului, numai în acest din urmă caz găsindu-şi aplicabilitate 
şi prevederile art. 243 alin. 1 pct. 1 Teza finală Cod proc.civ. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat „recurs”- cale de atac recalificată de 
instanţă din recurs în apel la termenul de judecată din data de 15.03.2007 -, în 
termen legal, S.T.L., atât în calitate de mandatar al defunctului W.G., cât şi în nume 
propriu, solicitând admiterea apelului, casarea sentinţei recurate şi respingerea 
excepţiei lipsei capacităţii procesuale de folosinţă, cu consecinţa trimiterii cauzei spre 
rejudecare în fond, respectiv, să se anuleze Dispoziţia nr. 841/23.05.2006 şi să se 
restituie în natură imobilul casă, anexă şi teren situate în localitatea componentă 
Sărata, înscris în CF Sărata, în favoarea moştenitorilor legali. 

În motivarea apelului s-a arătat că sentinţa recurată este nelegală, întrucât 
potrivit testamentului autentic nr. 1010/04.05.2006, testatorul W.G. l-a instituit pe 
mandatar legatar cu titlu universal pentru cota de ¼ părţi din toată averea mobilă şi 
imobilă. La data de 01.09.2005 a fost mandatat de W.G. prin procură autentică nr. 
2674/01.05.2005 să-l reprezinte la autorităţile administraţiei publice locale din 
Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Bucureşti, precum şi la instanţele judecătoreşti de orice grad 
din România, în vederea restituirii bunurilor imobile dobândite de W.G., prin 
moştenire după părinţi şi rude apropiate şi preluate abuziv la stat în perioada 6 
martie 1945- 22 decembrie 1989 şi care fac obiectul Legii nr. 10/2001, a Legii nr. 
169/1997, a Legii nr. 1/2000, a Legii nr. 247/2005, precum şi a celorlalte dispoziţiuni 
legale ce reglementează dreptul de proprietate în România. 

Este real că W.G. a decedat la 26.06.2006, iar plângerea a fost introdusă la 
6.07.2006, însă, mandatarul posedă capacitatea de reprezentare, deoarece art. 71 Cod 
proc.civ., arată că mandatul nu încetează prin moartea celui care l-a dat, ci dăinuieşte 
până la retragerea lui de către moştenitor. 

Potrivit art. 1539 alin. 2 Cod civ., în cazul morţii mandantului mandatarul era 
obligat să continue mandatul, deoarece încetarea lui ar fi dus la producerea unor 
pagube moştenitorilor, inclusiv mandatarului. 



Testamentul a fost validat prin eliberarea certificatului de moştenitor nr. 
13/24.08.2006, astfel că la data judecăţii în fond mandatarul era titularul unui 
certificat de moştenitor notarial. 

Pârâtul intimat, prin întâmpinarea formulată în cauză a solicitat respingerea 
ca inadmisibil a apelului declarat de S.T.L. în nume propriu, întrucât acesta nu a avut 
calitate procesuală activă la fondul cauzei, şi ca nefondat apelul declarat de S.T.L. ca 
mandatar al defunctului W.G., cu consecinţa menţinerii sentinţei ca fiind temeinică şi 
legală. 

În ceea ce priveşte apelul declarat de S.T.L., ca mandatar al lui W.G., Curtea 
constată că acesta este nefondat, motivat pe următoarele: 

La data promovării cererii introductive de instanţă, 6 iulie 2006, numitul W.G. 
era deja decedat, acesta încetând din viaţă la data de 26.06.2006, aşa cum rezultă din 
certificatul de legatar nr. 13/24.08.2006. 

În consecinţă, formularea cererii introductive de instanţă de către W.G., chiar 
dacă prin mandatar S.T.L. – împuternicit de numitul W.G. prin procura autentificată 
sub nr. 2674/01.09.2005  -, în condiţiile în care W.G. era decedat la data promovării 
acestei cereri, atrăgea incidenţa în cauză a prevederilor art. 41 alin. 1 Cod proc.civ. 

Astfel, potrivit art. 41 alin. 1 Cod proc.civ., poate să fie parte în judecată orice 
persoană care are folosinţa drepturilor civile, adică, orice persoană care are capacitate 
civilă de folosinţă şi implicit capacitate procesuală de folosinţă. 

Este ştiut faptul că pentru a fi parte într-un proces civil este absolut necesar să 
fie întrunite cumulativ mai multe cerinţe, care reprezintă în acelaşi timp şi condiţii de 
exerciţiu şi de admisibilitate ale acţiunii civile şi anume, calitate procesuală, 
capacitate procesuală, existenţa unui interes legitim juridic, născut actual şi personal 
şi direct, precum şi afirmarea unui drept.  

În ceea ce priveşte capacitatea civilă de folosinţă, aceasta, conform art. 5 alin. 2 
din Decretul nr. 31/1954, reprezintă capacitatea şi aptitudinea unei persoane de a 
avea drepturi şi obligaţii, în cazul persoanelor fizice capacitatea civilă de folosinţă 
începând, aşa cum prevede art. 7 alin. 1 din Decretul nr. 31/1954, la naşterea 
persoanei fizice respective şi încetând la moartea aceleiaşi persoane. 

Întrucât la data promovării cererii introductive de instanţă W.G. era decedat, 
este evident că acesta nu mai avea capacitate civilă de folosinţă şi implicit nici 
capacitate procesuală de folosinţă. 

Împrejurarea că cererea a fost formulată de S.T.L., în numele defunctului, 
prevalându-se de calitatea sa de  mandatar, conferită prin procura specială 
autentificată sub nr. 2674/01.09.2005, în nici un caz nu este de natură să înlăture 
incidenţa în cauză a prevederilor art. 41 alin. 1 Cod proc.civ., câtă vreme, la data 
promovării acestei cereri W.G. era decedat. 

Este adevărat că potrivit art. 67 alin. 1 Cod proc.civ.,  părţile pot să exercite 
drepturile procedurale personal sau prin mandatar, dar nu este mai puţin adevărat că 
într-o atare ipoteză, respectiv atunci când drepturile procedurale se exercită prin 
mandatar, este necesar ca mandantul să fie în viaţă la momentul la care mandatarul 
promovează cererea de chemare în judecată în numele mandantului. 

Potrivit art. 71 Cod civ., mandatul nu încetează prin moartea celui care l-a dat 
şi nici dacă acesta a devenit incapabil, ci dăinuieşte până la retragerea lui de către 
moştenitori sau de către reprezentantul legal al incapabilului, însă, pentru ca acest 
text legal să-şi găsească aplicare este necesar ca mandantul să fie în viaţă la 
momentul introducerii cererii de chemare în judecată, şi să decedeze ulterior, pe 
parcursul judecării procesului, un argument în acest sens constituindu-l şi dispoziţiile 
art. 243 alin. 1 Cod proc.civ., care prevăd  în ce situaţie judecata unei cauze se 



suspendă de drept, respectiv, prin moartea uneia dintre părţi, survenită evident pe 
parcursul judecării cauzei, afară de cazul când partea interesată cere termen pentru 
introducerea în judecată a moştenitorilor. 

Susţinerea apelantului, în sensul că prin prisma art. 1539 alin. 2 Cod civ., avea 
obligaţia să continue mandatul este reală, însă nu este aplicabilă în cauză, o atare 
obligaţie subzistând doar în situaţia în care mandantul ar fi fost în viaţă la data 
introducerii cererii de chemare în judecată şi ar fi decedat ulterior pe parcursul 
soluţionării litigiului.  

Art. 1539 alin. 2 Cod civ., prevede că în caz de moarte a mandantului, chiar 
dacă, în temeiul art. 1552 pct. 3 Cod civ., mandatul încetează prin moartea 
mandantului sau mandatarului, mandatul este obligat să termine afacerile începute 
anterior pe numele mandantului, dacă din întârziere ar putea rezulta un pericol, dar, 
în speţă aceste dispoziţii nu sunt aplicabile pentru simplul fapt că mandatul acordat 
lui S.T.L. de către W.G. a încetat cu mult înainte de introducerea cererii de chemare 
în judecată, respectiv la 26 iunie 2006, când W.G. a decedat. 

Prin urmare, atâta timp cât W.G. era decedat la data promovării cererii de 
chemare în judecată, fiind lipsit de capacitatea civilă de folosinţă şi de capacitatea 
procesuală de folosinţă, prin prisma art. 41 alin. 1 Cod proc.civ., soluţia ce se putea 
pronunţa în cauză nu putea fi decât aceea a constatării nulităţii cererii de chemare în 
judecată pentru acest motiv. 

Pe cale de consecinţă, în temeiul art. 296 Cod proc.civ., se va respinge ca 
nefondat apelul declarat de S.T.L. ca mandatar al lui W.G.. 

În ceea ce priveşte apelul declarat de S.T.L. în nume propriu, acesta este 
inadmisibil, având în vedere că S.T.L. nu a fost parte la judecarea cauzei în primă 
instanţă, împrejurare raportat la care legea nu-i recunoaşte acestuia calitatea de a 
face apel împotriva hotărârii fondului, chiar dacă acesta are calitatea de legatar cu 
titlu universal, în cotă de 1/8 părţi, al defunctului W.G. 

Pe parcursul soluţionării cauzei în primă instanţă S.T.L. nu a înţeles să se 
prevaleze de calitatea sa de legatar cu titlu universal al defunctului şi să formuleze 
cererea de chemare în judecată în nume propriu, ca legatar cu titlu universal al lui 
W.G., pe parcursul soluţionării cauzei în primă instanţă S.T.L. acţionând doar ca 
mandatar al lui W.G. în baza procurii speciale autentificate sub nr. 2674/01.09.2005. 

Din interpretarea dispoziţiilor art. 283, art. 284 alin. 3, art. 285 alin. 1 Cod 
proc.civ., rezultă faptul că împotriva hotărârii de primă instanţă poate declara apel 
doar cel care a fost parte la judecata în primă instanţă. 

Întrucât S.T.L. nu a fost parte la judecarea cauzei în primă instanţă, apelul său 
apare ca inadmisibil, urmând  să fie respins ca atare, în temeiul art. 296 Cod proc.civ. 

 

Dreptul familiei. Adopţia. Standardele legale necesare şi obligatorii 
pentru ca o familie să poată fi declarată aptă să adopte 

 
 Din perspectiva dispoziţiilor art. 19, Legea nr. 273/2004, apare evident că 

evaluarea familiei adoptatoare trebuie să urmărească în primul rând interesul 
copilului, fără a se tinde la constatarea unei situaţii ideale  sub raportul tuturor 
parametrilor enumeraţi de lege. Familia trebuie să confere certitudinea că poate 
asigura condiţii prielnice pentru creşterea, dezvoltarea, educarea şi inserţia socială 
a unui copil. 



Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 4/RA din 2 martie 2007 

 
Prin sentinţa civilă nr.935/F/20.11.2006, pronunţată de Tribunalul Bistriţa 

Năsăud în dosarul nr.2161/112/2006 a fost admisă, ca fiind întemeiata acţiunea 
formulata de reclamanţii R.G.  şi R.O. în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Judeţean 
Bistriţa-Năsăud - Direcţia Generala de Asistenta Sociala şi Protecţia Copilului. 

A fost obligată pârâta să elibereze în favoarea reclamanţilor atestatul de familie 
aptă să adopte. 

A fost obligată pârâta să plătească reclamanţilor suma de 400 RON cu titlu de 
cheltuieli de judecata. 

Pentru a hotărî astfel instanţa de fond a reţinut că prin Dispoziţia nr. 135 din 
25 noiembrie 2005 a Directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenta Sociala 
şi Protecţia Copilului din cadrul Consiliul Judeţean Bistriţa Năsăud, s-a soluţionat 
cererea nr. 2127/4 mai 2005 a familiei R.G. şi R.O., dispunându-se neacordarea 
atestatului de familie apta sa adopte. 

În mod defavorabil a fost soluţionată şi cererea de reevaluare a condiţiilor care 
au dus la neacordarea atestatului, înregistrată sub nr. 6967/27 decembrie 2005, sens 
în care s-a emis Dispoziţia nr. 315 din 13 mai 2006. 

Actul contestat a fost întocmit în considerarea raportului de reevaluare a 
capacităţii de a adopta a rec1amanţilor nr. 6967/9 mai 2006 întocmit de Serviciul 
protecţie de tip familial - copii, Compartimentul pentru adopţii  şi post adopţie din 
cadrul DGASPC – Bistriţa Năsăud, ce păstrează conc1uziile raportului de evaluare 
anterior, purtând nr. 2127/15 noiembrie 2005 şi care a stat la baza Dispoziţiei nr. 
13/25 noiembrie 2005 înainte menţionată, acelea că familia şi în mod special soţia 
R.O. nu posedă abilităţile parentale pentru a asigura o bună dezvoltare psihica şi 
fizică a unui copil, în special datorită incoerenţei cognitive  şi instabilităţii afectiv-
emotionale, sens în care au fost întocmite rapoarte de evaluare psihologica la 31 
octombrie 2005 şi la 25 aprilie 2006. Se mai impută acestora şi că nu îndeplinesc 
standardele impuse de legislaţia în vigoare şi din punct de vedere material. 

Contrar însă aserţiunilor paratei, instanţa a conchis că întreaga probaţiune 
administrată demonstrează că atât din punct de vedere material, cât şi social ori 
psihologic, rec1amanţii poseda mijloacele necesare şi abilităţile parentale necesare 
pentru a asigura o dezvoltare fizică, intelectuală  şi psihică a unui copil într-un c1imat 
favorabil. 

În privinţa condiţiilor de locuit şi a stării materiale a rec1amanţilor se conchide 
chiar în cuprinsul raportului de reevaluare întocmit de reprezentanţii paratei că 
imobilul proprietatea lor, amplasat în cartierul V. al municipiului Bistriţa, prezintă 
condiţii igienico-sanitare acceptabile şi că veniturile familiei sunt compuse din 
salariul rec1amantului, veniturile agricole obţinute de pe cele 92 ari teren şi produsele 
obţinute de la animalele din gospodărie (cal, porci, păsări), nefiind grevate de datorii. 
Dimpotrivă rec1amanţii "au economii la bancă" şi "deţin un autoturism în stare bună 
de funcţionare". 

În ceea ce priveşte îndeplinirea standardelor sociale, morale şi afective impuse 
de Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei şi HG.1435/2004 pentru 
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a legii, instanţa apreciază ca sunt 
întrunite condiţiile prescrise în persoana rec1amanţilor, care au o bună relaţie 
maritală, de lungă durată, începând din 7 august 1972, şi din care nu au rezultat copii. 
Depoziţiile testimoniale coroborate cu dec1araţiile olografe extrajudiciare, văzând 
modelul de viaţă al familiei, habitatul, inserţia comunitara şi trăsăturile de 



personalitate, demonstrează, contrar susţinerilor pârâtei, că reclamanţii au pe deplin 
capacitatea de a deveni părinţi adoptivi şi disponibilitatea reala de a se preocupa de 
îngrijirea, creşterea şi educarea unui copil, fără a subzista pretinsele impedimente de 
factura psihologica invocate de pârâtă. 

Aceasta, cu atât mai mult cu cât reclamanţii s-au ocupat de îngrijirea, creşterea 
şi educarea a doi copii, L.A. şi L.C., surori gemene, de la începutul anului 1999 şi până 
la începutul anului 2005, în perioada 28 ianuarie 1999 - 29 ianuarie 2001 reclamanta 
având statut de asistent maternal. 

Din probele administrate a rezultat indubitabil existenţa unor puternice 
legături afective reciproce dintre reclamanţi şi cele doua fetiţe, create în decursul 
celor 7 ani de coabitare, martorii audiaţi afirmând unanim că apelativul "mamă"  şi 
"tată" este folosit de copii cu referire la reclamanţi, care s-au preocupat constant să le 
ofere acestora toate condiţiile nu doar materiale ci  şi morale şi afective necesare unei 
dezvoltări sănătoase şi armonioase. Părinţii naturali ai acestor copii, în depoziţiile lor 
testimoniale, au învederat că prin eforturile reclamanţilor fetele au atins un grad de 
sănătate fizică şi dezvoltare normală unor copii de vârsta lor şi că s-a menţinut 
constant relaţia părinţilor fireşti cu copiii. 

În consecinţă, instanţa a conchis că reclamanţii, acceptând fără rezerve 
identitatea şi istoria copiilor, precum şi diferenţa dintre imaginea unui copil "ideal" şi 
copiii avuţi în plasament, consideraţi compatibili cu ei şi pentru protejarea 
intereselor cărora în decursul celor 7 ani cât i-au avut în plasament au depus eforturi 
materiale, morale  şi afective, pot să-şi asume în cunoştinţă de cauză  şi rolul de 
părinte, deţinând calităţile şi abilităţile părinteşti necesare pentru a asigura o bună 
dezvoltare psihica şi fizică a unui copil. 

Astfel, constatând că probaţiunea administrată demonstrează fără nici un 
dubiu că nu există impedimente de natura celor invocate de pârâtă, relevante pentru 
capacitatea de a adopta a reclamanţilor, acţiunea formulată a fost admisă şi pârâta 
obligată sa le elibereze atestatul de familie aptă să adopte în favoarea reclamanţilor 
R.G. şi R.O., în temeiul art. 19, 61  şi 63 din L.273/2004. 

În temeiul art.274 Cod procedură civila, pârâta a fost obligată să plătească 
reclamanţilor suma de 400 lei cheltuieli de judecata reprezentând onorariu avocat, 
justificat cu chitanţele ataşate la dosar. 

Împotriva acestei sentinţe a formulat în termen legal recurs Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa Năsăud, solicitând desfiinţarea 
sentinţei atacate şi respingerea cererii prin care reclamanţii R.G. şi R.O. au solicitat 
eliberare atestatului de familie apte să adopte. 

S-a solicitat suspendarea executării sentinţei atacate până la soluţionarea 
recursului. 

În motivare, s-a arătat că prin dispoziţia atacată s-a dispus neacordarea 
atestatului de familie aptă să adopte faţă de neîndeplinirea cerinţelor impusă de 
Legea nr. 273/2004 şi de HG nr. 1435/2004, nefiind îndeplinite standardele impuse 
de legislaţia în vigoare, atât din punct de vedere psihosocial cât şi material. 

Nu are nici o legătură acordarea atestatului de familie aptă să adopte, care se 
acordă/respinge prin dispoziţia directorului executiv al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cu acordarea/respingerea atestatului de 
asistent maternal profesionist, care se realizează de către Comisia pentru Protecţia 
Copilului. 

Făcându-se evaluarea garanţiilor morale şi a condiţiilor materiale ale familiei 
adoptatoare potrivit dispoziţiilor art.19 din Legea nr.273/2004, s-a concluzionat pe 
baza interviurilor personale, a raportului psihologic, al adeverinţelor medicale, a 



observaţiilor şi a recomandărilor că reclamanţii nu au pe deplin capacitatea de a 
deveni părinţi adoptivi. 

În cadrul reevaluării condiţiilor privind eliberarea atestatului, evaluarea 
psihologică a fost făcută de către un alt psiholog, care şi el a concluzionat că familia R. 
nu posedă abilităţile parentale necesare pentru a asigura o bună dezvoltare psihică şi 
fizică a unui copil, în special datorită incoerenţei cognitive şi instabilităţii afectiv 
emoţională. 

Evaluarea familiei trebuie realizată nu doar prin prisma condiţiilor materiale şi 
de locuit, ci şi din punct de vedere al personalităţii şi a aptitudinii de educare pentru 
copii, în vederea apărării interesului superior al oricărui copil. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 3041 şi art. 312 C.pr.civ. art.19 din 
Legea nr.273/2004 şi cele ale Capitolului a anexa 1 din HG nr.1435/2004. 

Prin întâmpinare intimaţii reclamanţi au solicitat respingerea ca nefondat a 
recursului. 

În motivare s-a arătat, în esenţă, că neavând copii împreună, soţii au hotărât 
să ia în grijă copii aflaţi în dificultate, în acest sens reclamanta R.O. obţinând 
atestatul de asistent maternal profesionist pe o perioadă de 3 ani, fiind apoi reatestată 
pentru însă 3 ani. 

În acest scop au fost evaluaţi ambii soţi atât din punct de vedere psihologic cât 
şi sub raportul condiţiilor materiale şi morale necesare creşterii şi educării copiilor, 
constatându-se îndeplinirea acestor condiţii. 

Au primit în îngrijire două surori gemene în anul 1999, aflate într-o stare fizică 
precară, soţii îngrijindu-se de acestea, oferindu-le condiţii materiale necesare unei 
creşteri normale şi sănătoase. 

Familia cultivă teren şi creşte animale pentru asigurarea unui venit 
suplimentar. 

Între cei doi soţi şi fetiţele luate în plasament s-a creat o puternică legătură 
sufletească, asemănătoare celei dintre părinţi şi copii. 

Părinţii naturali ai copiilor au fost pe deplin mulţumiţi de evoluţia acestora. 
Refuzul pârâtei recurente de a depune la dosarul cauzei toate documentele 

întocmite în perioada în care cele două fetiţe s-au aflat în plasament se datorează 
faptului că din cuprinsul acestor acte rezultă contrariul celor reţinute în rapoartele pe 
care se întemeiază decizia de refuzare a acordării atestatului de familie apte să 
adopte. 

Refuzul de acordare al atestatului se datorează probabil mediatizării făcute de  
reclamanţi în aprilie 2005 cât priveşte modul abuziv în care au fost luate fetiţele. 

Nu poate fi vorba despre lipsa abilităţilor parentale şi despre incoerenţă 
cognitivă şi instabilitate afectiv emoţională, întrucât dacă ar fi existat astfel de 
probleme, nu ar fi fost posibilă încredinţarea copiilor timp de 7 ani către reclamanţii 
intimaţi. 

Analizând sentinţa atacată prin prisma motivelor de recurs şi a apărărilor 
formulate, Curtea reţine următoarele: 

Principalul motiv de recurs vizează neîndeplinirea de către reclamanţii 
intimaţi a standardelor impuse de legislaţia în vigoare din punct de vedere 
psihosocial şi material pentru ca o familie să fie declarată aptă să adopte. 

Se face trimitere la dispoziţiile art. 19 din Legea nr.273/2004 care stipulează: 
„Evaluarea garanţiilor morale şi a condiţiilor materiale ale adoptatorului sau 

familiei adoptatoare se face, pe baza solicitării lor, de către direcţia de la domiciliul 
acestora şi trebuie sa aibă în vedere: 



    a) personalitatea, starea sănătăţii şi situaţia economica a adoptatorului sau 
familiei adoptatoare, viaţa familială, condiţiile de locuit, aptitudinea de educare a 
unui copil; 

    b) motivele pentru care adoptatorul sau familia adoptatoare doreşte să 
adopte; 

    c) motivele pentru care, în cazul în care numai unul dintre cei doi soţi 
solicită să adopte un copil, celalalt soţ nu se asociază la cerere; 

    d) impedimente de orice natura relevante pentru capacitatea de a adopta”. 
În prezenta cauză, se constată că din ansamblul probatoriului administrat 

reiese neîntrunirea acestor standarde în ceea ce priveşte familia reclamanţilor. 
Chiar dacă dispoziţiile legale mai sus citate cuprind doar o enumerare cu 

caracter general a criteriilor ce trebuie avute în vedere la evaluare, fără  a se detalia 
prin precizarea unui minim de calităţi sau prin descrierea acelor trăsături de 
personalitate care să califice o familie pentru calitatea de adoptator, este evident că 
evaluarea trebuie să aibă în vedere în primul rând interesul copilului (privit în mod 
general, deci prin raportare la situaţia ipotetică a unui copil care ar putea fi adoptat 
de acea familie). Nu trebuie ca prin evaluare să se tindă la constatarea unei situaţii 
ideale sub raportul tuturor parametrilor enumeraţi în textul legal mai sus citat, ci 
trebuie ca aceşti parametri să se încadreze în anumite limite, în aşa fel încât familia să 
confere certitudinea că va putea asigura condiţii prielnice pentru creşterea, 
dezvoltarea şi educarea unui copil, pentru o bună inserţie socială a acestuia. 

Raportat la probatoriul administrat în faţa primei instanţe, se constată că nu 
se verifică întrunirea standardelor minime pentru asigurarea unei dezvoltări 
armonioase a personalităţii unui copil, faţă de evaluarea psihologică a doamnei R.O. 
cuprinsă în raportul de evaluare din 15.11.2005 unde se arată că se „înregistrează 
deficienţe la nivelul psihismului în special în sfera afectivităţii; starea stabilităţii 
emoţionale se situează la limita inferioară, înspre anormalitate, persoana 
înregistrând scoruri ridicate atât la scala de psihoticism cât şi la nevroticism … Pe 
fondul instabilităţii emoţionale şi a vulnerabilităţii crescute peste limită pot surveni la 
un moment dat probleme psihocomportamentale serioase. Sentimentele de frustrare 
inhibate şi nerezolvate pot genera reacţii extrapunitive şi agresiune exteriorizată spre 
mediu, spre obstacol”. Se recomandă „investigaţii psihiatrice de specialitate sprijin şi 
suport din partea unor specialişti abilitaţi în consiliere şi/sau terapie psihologică. 

Cu ocazia reevaluării se constată din nou instabilitate emoţională şi atitudini 
disfuncţionale, capacitate intelectuală caracterizată de lentoare ideatică, gândire 
rigidă şi concretă, o gândire iraţională, negativă. Se constată din nou anumite 
deficienţe la nivelul psihismului cu precădere la nivelul afectivităţii, dar şi privind 
capacitatea intelectuală. 

Aceste date obţinute cu ocazia evaluărilor făcute în vederea acordării 
atestatului de familie apte să adopte se coroborează cu constatările făcute cu ocazia 
încetării măsurii plasamentului celor doi copii la reclamanţi, constatându-se că 
fetiţele pe care reclamanţii le-au avut în plasament nu ştiu să folosească periuţa de 
dinţi şi să mănânce folosind tacâmurile, constatându-se o degradare în timp a stării 
psihice a asistentei maternale. 

Faţă de aceste constatări, nu se poate aprecia că ar fi în interesul vreunui copil 
să fie încredinţat spre adopţie reclamanţilor, cel puţin până în momentul în care 
aceste deficienţe constatate se vor remedia cu ajutorul specialiştilor, aşa cum s-a 
recomandat şi în evaluările făcute de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului.  



Este evident că familia reclamanţilor are şi numeroase caracterizări pozitive, 
raportat la alte standarde impuse de legislaţia în vigoare pentru a deveni adoptatori,  
însă deficienţele enumerate în cele de mai sus nu pot fi ignorate şi justifică măsura 
respingerii cererii de acordare a atestatului de familie aptă să adopte. 

Cât priveşte apărările formulate de intimaţii reclamanţi, Curtea constată că nu 
este contestată contribuţia pe care reclamanţii au avut-o la îmbunătăţirea stării de 
sănătate a copiilor pe care i-au avut în plasament şi nici crearea unei legături afective 
între aceştia de-a lungul celor 7 ani cât au trăit împreună. Toate acestea însă nu 
semnifică că reclamanţii ar fi apţi să adopte, faţă de împrejurarea că s-a constatat în 
timp o degradare a stării psihice a reclamantei, cu consecinţe în planul îngrijirii şi 
educării copiilor daţi în plasament, astfel încât în perspectiva încredinţării unui copil 
spre adopţie spre reclamanţi, nu există certitudinea că acesta ar beneficia de un 
mediu familial care să-i asigure o bună dezvoltare.  

Faţă de datele concrete cuprinse în rapoartele de evaluare psihologică, nu se 
poate reţine o legătură de cauzalitate între neacordarea atestatului de familie aptă să 
adopte şi mediatizarea pe care reclamanţii au realizat-o în ce priveşte modul în care 
au fost luate fetiţele ce se aflau în plasament la aceştia. 

Faţă de toate aceste considerente, Curtea urmează a admite recursul formulat 
şi pe cale de consecinţă va modifica sentinţa atacată în sensul respingerii contestaţiei 
formulate de reclamanţii R.G. şi R.O. împotriva dispoziţiei nr.315/2006 a directorului 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa Năsăud privind 
neacordarea atestatului de familie aptă să adopte. 

În drept, se reţine incidenţa dispoziţiilor art.312 alin.1 şi 3 C.pr.civ. raportat la 
art.304/1 C.pr.civ., art.19 din Legea nr.273/2004 şi HG nr.1435/2004. 

 

Bun comun al soţilor. Situaţia contribuţiei personale a unuia dintre soţi 
la plata preţului prin prisma art. 32 C.fam. 

 
Potrivit art. 32 C.fam., soţii răspund cu bunurile comune pentru obligaţiile ce au 

contractat împreună. Creditul contractat la CEC de către cei doi soţi în timpul 
căsătoriei, pentru a achita preţul apartamentului achiziţionat, reprezintă o datorie 
comună a soţilor, iar achitarea diferenţei de preţ de către reclamant, singur, după 
decesul soţiei sale, reprezintă achitarea de către acesta a unei datorii comune a foştilor 
soţi, neputându-i-se nega  deci reclamantului, dreptul de creanţă cu privire la această 
sumă. 

 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 328/R din 19 februarie 2007 

 
Prin sentinţa civilă nr. 311/18.01.2006, pronunţată de Judecătoria Cluj-

Napoca în dosar nr. 10474/2004, s-a admis în parte cererea principală formulată de 
reclamantul P.C. împotriva pârâtului G.I.; s-a admis în parte cererea reconvenţională 
formulată de pârât; s-a constatat că pasivul succesiunii după defuncta P.E., decedată 
la data de 12.12.1986, se compune din cheltuielile de înmormântare în sumă de 
43.935.616 lei; s-a constatat că reclamantul are un drept de creanţă în sumă de 
21.967.808 lei reprezentând cota parte din cheltuielile de înmormântare, pârâtul 
fiind obligat să-i plătească reclamantului această sumă; s-a constatat că reclamantul 
are un drept de creanţă asupra succesiunii în sumă de 1.491.286 lei reprezentând 
contravaloarea investiţiilor la apartamentul în litigiu; s-a dispus partajarea masei 



succesorale prin formarea a două loturi, lotul I compus din apartamentul înscris în 
CF 43952 Cluj-Napoca şi din cota de ¼ parte din suma înscrisă în libretul CEC nr. 
715-1-470194/81 emis de Agenţia Cluj, fiind atribuit reclamantului, iar lotul II 
compus din cota de ¼ parte din suma înscrisă în acelaşi libret CEC a fost atribuit 
pârâtului; reclamantul a fost obligat să-i plătească pârâtului o sultă în sumă de 
635.250.000 lei; s-a dispus întabularea dreptului de proprietate al reclamantului 
asupra apartamentului; s-a dispus înscrierea unui drept de ipotecă legală asupra 
aceluiaşi apartament, în favoarea pârâtului, pentru sulta în valoare de 635.250.000 
lei; s-au compensat cheltuielile de judecată ale părţilor. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în considerentele 
sentinţei faptul că, succesiunea după defuncta P.E., decedată la data de 12.12.1986, a 
fost dezbătută pe calea procedurii succesorale notariale, fiind finalizată prin emiterea 
certificatului de moştenitor nr. 867/06.05.1986. 

Prin acest certificat de moştenitor s-a stabilit că în masa succesorală intră cota 
de ½ din suma de 5.000 lei depusă pe libretul CEC cu dobândă şi câştiguri în 
autoturisme, cota de ½ parte din apartamentul nr. 41 situată în Cluj-Napoca, str. C., 
moştenitorii defunctei fiind reclamantul, în calitate de soţ supravieţuitor şi legatar cu 
titlu universal asupra dreptului de uzufruct viager şi pârâtul în calitate de nepot de 
frate şi legatar cu titlu universal asupra nudei proprietăţi a întregii mase succesorale. 

În condiţiile în care nici una dintre părţi nu a solicitat anularea certificatului 
de moştenitor, solicitarea reclamantului de a se constata că a dobândit o cotă mai 
mare din moştenire decât cea menţionată în cuprinsul certificatului de moştenitor, 
prin faptul că a achitat singur, după decesul defunctei, restul ratelor la apartament, 
nu este admisibilă. 

În ceea ce priveşte pasivul succesiunii acesta este compus din cheltuielile de 
înmormântare, reclamantul având în plus un drept de creanţă asupra succesiunii 
constând în contravaloarea investiţiilor efectuate la apartament. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel, în termen legal, reclamantul P.C., 
solicitând admiterea apelului, cu consecinţa constatării faptului că reclamantul are o 
cotă de contribuţie mai mare la dobândirea apartamentului, de 59%, având în vedere 
că a achitat singur diferenţa de preţ. 

Tribunalul Cluj, prin decizia civilă nr. 734/08.11.2006 a respins ca nefondat 
apelul reclamantului, care a fost obligat la 600 lei cheltuieli de judecată în favoarea 
pârâtului, s-a dispus darea în debit a apelantului cu taxele de timbru restante pentru 
fondul cauzei. 

În motivarea deciziei s-a arătat că solicitarea reclamantului de a se constata că 
are o cotă mai mare de contribuţie la dobândirea apartamentului este irelevantă în 
raport de împrejurarea că certificatul de moştenitor nu a fost atacat, ceea ce 
înseamnă că reclamantul a acceptat că are o contribuţie de 50% la dobândirea 
imobilului. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs, în termen legal, reclamantul P.C., 
solicitând admiterea recursului, casarea hotărârii recurate, cu consecinţa excluderii 
din masa succesorală a sumelor achitate singur de recurent după decesul soţiei, sume 
care nu pot  face parte din masa succesorală. 

În motivarea recursului s-a arătat că decizia este nelegală, instanţa de apel 
greşind grav când a inclus în masa succesorală întreaga valoare a apartamentului, 
deşi recurentul a făcut dovada că după decesul soţiei sale a achitat singur mai mult de 
jumătate din valoarea apartamentului. Chiar dacă nu a solicitat constatarea nulităţii 
certificatului de moştenitor, compunerea efectivă a masei succesorale este de 
competenţa instanţelor judecătoreşti care soluţionează partajul, cota de ½ pentru 



fiecare moştenitor trebuind să fie aplicată la suma efectiv achitată în timpul căsătoriei 
de recurent şi de defuncta sa soţie, neputând fi incluse sumele achitate singur de 
recurent după decesul soţiei sale. Prin soluţia pronunţată instanţa de apel a aplicat 
greşit legea, pronunţând o soluţie nelegală. S-a mai arătat de către recurent că în mod 
greşit a fost obligat la cheltuieli de judecată şi dat în debit cu taxele de timbru. 

Prin întâmpinarea formulată în cauză, intimatul G.I. a solicitat respingerea 
recursului ca nefondat, în principal pentru că în motivarea recursului nu se invocă 
nici un motiv de nelegalitate a hotărârii atacate, iar în subsidiar pentru faptul că toate 
aspectele criticate de recurent au fost clarificate între părţi la momentul semnării şi 
acceptării certificatului de moştenitor. 

Recursul este fondat. 
Este adevărat că prin cererea introductivă de instanţă reclamantul a solicitat 

„împărţirea judecătorească a patrimoniului defunctei”, precum şi reducţiunea 
liberalităţii făcută de defunctă în favoarea pârâtului, dar nu este mai puţin adevărat 
că în motivarea acestei cereri reclamantul a arătat că după decesul soţiei sale a plătit 
diferenţa de preţ pentru apartament, în sumă de 48.668 lei, solicitând ca „jumătate 
din această diferenţă, după actualizare, să fie inclusă în pasivul succesoral ca drept al 
meu de creanţă asupra moştenirii”. 

Chiar dacă această solicitare, clar şi expres formulată de către reclamant, nu a 
fost inserată în cuprinsul petitelor cererii introductive de instanţă, ci doar în 
motivarea acestei cereri, instanţa era obligată, conform art. 129 alin. final Cod 
proc.civ., să se pronunţe asupra acestei solicitări. 

Potrivit contractului de construire nr. 12634/22.11.1974 reclamantul şi 
defuncta sa soţie, P.E., au contractat cumpărarea unui apartament care urma să fie 
predat beneficiarilor la data de 31.12.1975, preţul total al locuinţei fiind de 97.157 lei, 
din care, s-a achitat de către părţi un avans în sumă de 27.157 lei, iar pentru diferenţa 
de 70.000 lei s-a contractat un împrumut de la CEC, ulterior, în favoarea 
reclamantului P.C. şi a soţiei sale P.E. fiind eliberat titlul de proprietate nr. 
8161/05.07.1979, care atesta calitatea lor de proprietari asupra apartamentului ce 
făcuse obiectul contractului de construire nr. 12634/22.11.1974. 

Din adeverinţa nr. 100343/25.02.1986 emisă de CEC – Sucursala jud. Cluj, 
coroborată cu adeverinţa nr. 100644/21.04.2004 emisă de Sucursala CEC Cluj-
Napoca, rezultă faptul că reclamantul este cel care a achitat integral creditul la CEC 
pentru apartamentul în litigiu, din preţul total al apartamentului achitându-se din 
surse proprii ale soţilor P. avansul în sumă de 27.157 lei, iar din creditul total acordat 
de CEC, în sumă de 70.000 lei, a mai rămas de rambursat la data de 25.02.1986 suma 
de 48.668 lei, din care 35.856 lei credit efectiv şi 12.812 lei dobânda aferentă. 

Rezultă aşadar din cele două adeverinţe, că reclamantul P.C. a achitat singur, 
din preţul total al apartamentului, care fusese în sumă de 97.157 lei, diferenţa de preţ 
de 48.668 lei, după decesul soţiei sale, P.E., deces care a survenit la data de 
12.12.1985, în timp ce, în timpul vieţii lui P.E., din preţul total al apartamentului cei 
doi soţi au achitat, pe de o parte, avansul în sumă de 27.157 lei, iar pe de altă parte, 
restul de rate în sumă totală de 46.332 lei, din care credit efectiv 34.164 lei, iar 12.168 
lei dobândă aferentă. 

Prin urmare nu se poate nega faptul că reclamantul a achitat singur, din preţul 
total al apartamentului, suma de 48.668 lei. 

În nici un caz nu poate fi reţinută susţinerea primelor două instanţe, conform 
căreia solicitarea reclamantului de a fi luat în considerare faptul că a achitat singur 
această sumă ar însemna implicit că acesta pretinde o cotă mai mare din dreptul de 
proprietate asupra apartamentului, solicitare inadmisibilă câtă vreme nu a fost anulat 



certificatul de moştenitor prin care s-a stabilit clar că fiecare dintre cei doi 
moştenitori ai defunctei au o cotă de ½ din masa succesorală, masă succesorală 
compusă din cota de ½ din apartament, respectiv din cota de ½ depusă pe libretul 
CEC. 

Este irelevant faptul că nu s-a anulat certificatul de moştenitor, câtă vreme 
reclamantul nu a contestat în nici un moment cotele de proprietate ce revin celor doi 
moştenitori din masa succesorală şi câtă vreme acesta a solicitat constant să se 
constate  că are un drept de creanţă asupra moştenirii, reprezentând diferenţa de preţ 
pentru apartament pe care a achitat-o singur după decesul soţiei sale, şi care se 
impune a fi actualizată şi inclusă în pasivul succesoral. 

Din punct de vedere juridic solicitarea reclamantului este perfect admisibilă şi 
pertinentă totodată, având în vedere că această solicitare intră sub incidenţa art. 32 
Cod fam., conform căruia soţii răspund cu bunurile comune pentru: cheltuielile 
făcute cu administrarea oricăruia dintre bunurile lor comune; obligaţiile ce au 
contractat împreună; obligaţiile contractate de fiecare dintre soţi pentru împlinirea 
nevoilor obişnuite ale căsniciei. 

Prin urmare, este evident că creditul contractat la CEC de către cei doi soţi în 
timpul căsătoriei, pentru a achita preţul apartamentului, reprezintă o datorie comună 
a celor doi soţi, iar achitarea diferenţei de preţ în sumă de 48.668 lei de către 
reclamant, singur, după decesul soţiei sale, reprezintă achitarea de către acesta a unei 
datorii comune a foştilor soţi, neputându-i-se deci nega reclamantului dreptul de 
creanţă cu privire la această sumă. 

Este mai presus de orice îndoială că reclamantul are un drept de creanţă 
asupra moştenirii rămasă după defuncta sa soţie, suma achitată de acesta cu titlu de 
diferenţă de preţ după decesul soţiei sale impunându-se a fi inclus în pasivul 
succesoral, pasiv care reprezintă o parte a patrimoniului succesoral ce cuprinde 
obligaţiile, datoriile şi sarcinile cu conţinut economic ale moştenirii. 

Este ştiut faptul că datoriile moştenirii sunt acele obligaţii patrimoniale 
asumate de defunct în timpul vieţii sale, indiferent de izvorul lor, lege (impozite, 
taxe), contracte (restituirea unui împrumut, plata unei chirii neachitate), delict civil 
(cauzarea unui prejudiciu unei persoane), îmbogăţire fără just temei, etc. 

Prin urmare, fiind vorba despre o datorie contractată de defunctă în timpul 
vieţii sale, este evident că aceasta se impune a fi inclusă în pasivul moştenirii, 
moştenitorii fiind ţinuţi de a suporta pasivul moştenirii proporţional cu cota de 
proprietate ce le revine din masa succesorală. 

Mai mult decât atât, fiecare dintre moştenitorii defunctei, fiind instituiţi de 
către aceasta legatari cu titlu universal, ei sunt obligaţi de a suporta datoriile şi 
sarcinile moştenirii, corespunzător cotei părţi ce le revine din masa succesorală. 

Prin pronunţarea soluţiei de neincludere în pasivul succesoral a acestei sume 
actualizate şi prin neconstatarea în favoarea reclamantului a unui drept de creanţă 
asupra moştenirii cu privire la această sumă, instanţa de apel a pronunţat o soluţie 
nelegală, ce intră sub incidenţa art. 304 pct. 9 Cod proc.civ., recursul reclamantului 
fiind fondat sub acest aspect. 

Având însă în vedere că se impune reactualizarea acestei sume la valoarea 
actuală şi că o atare reactualizare nu poate fi făcută decât printr-o expertiză tehnică 
judiciară de specialitate, Curtea constată că se impune admiterea recursului, casarea 
deciziei recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecarea apelului reclamantului aceluiaşi 
tribunal. 

Cu ocazia rejudecării se va dispune efectuarea unei expertize tehnice judiciare 
de specialitate în vederea reactualizării acestei sume, urmând ca eventual, dacă se va 



considera necesar, să se opereze o compensare între dreptul de creanţă al 
reclamantului constând în valoarea actualizată a acestei sume şi sulta pe care 
reclamantul o datorează pârâtului. 

Casându-se în întregime decizia recurată, implicit s-a casat şi dispoziţia 
referitoare la obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată în apel către 
pârât, respectiv dispoziţia privitoare la darea în debit a reclamantului, cu taxele de 
timbru aferente fondului cauzei, aceste chestiuni urmând să fie avute în vedere de 
către instanţa de rejudecare, împrejurare raportat la care aceste motive de recurs nu 
mai subzistă. 

 

1. Asigurări sociale. Determinarea punctajului mediu anual, în baza 
Hotărârii Guvernului nr. 150/2004 şi a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 4/2005 
 
Dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 3/1977 nu sunt aplicabile asiguraţilor care s-au 

pensionat pentru limită de vârstă, în temeiul art. 8 din Legea nr. 3/1977. 
 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 305/R din 16 februarie 2007 

 
Prin sentinţa civilă nr.1027 din 2.10.2006, pronunţată de Tribunalul 

Maramureş a fost admisă contestaţia formulată de contestatorul M.V. împotriva 
deciziei de pensionare nr. 42879/22.02.2006 în contradictoriu cu intimata Casa 
Judeţeană de Pensii Maramureş, fiind anulată decizia de pensionare nr. 
42879/22.02.2006 . 

Intimata a fost obligată  să emită o nouă decizie de pensionare pentru 
contestator, pe baza unui nou buletin de calcul care, la determinarea punctajului 
mediu anual să aplice stagiul de cotizare de 20 ani, plata drepturilor de pensie astfel 
calculate urmând a se face începând cu data de 01.07.2005. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a  reţinut următoarele: 
Potrivit art. 7(7) din OUG 4/2005, coroborat cu prev.art.87 din Legea 19/2000 

cu modificările la zi, decizia de recalculare a pensiei poate fi atacată în instanţă în 
termen de 45 de zile de la comunicare. 

Prin prisma dispoziţiilor art. 116(1) C.pr.civ. intimata avea obligaţia ca odată 
cu invocarea excepţiei să o şi probeze. Deşi i s-apus în vedere, intimata nu a făcut 
dovada comunicării deciziei de pensionare, situaţie în care instanţa a apreciat că se 
impune respingerea excepţiei invocate de intimată. 

Cu privire la fondul cauzei s-au reţinut următoarele: 
Contestatorul este beneficiarul pensiei pentru limită de vârstă începând cu 

anul 1991. 
La acea dată, calcularea drepturilor de pensie s-a făcut în baza Legii 3/1977, 

contestatorul beneficiind de aplicarea dispoziţiilor art. 14 din lege şi anume, datorită 
faptului că a lucrat peste 20 de ani în grupa I de muncă, i-a fost redusă vârsta de 
pensionare. 

În conformitate cu dispoziţiile HG 1550/2004 şi OUG 4/2005 contestatorul a 
fost îndreptăţit la evaluarea şi recalcularea pensiei, în acest sens intimata emiţând 
decizia contestată. 

Potrivit art. 2(1) din HG 1550/2004: 



„Evaluarea se va efectua prin determinarea punctajului mediu anual aferent 
fiecărei pensii aflate în plată sau cuvenite, în conformitate cu prevederile legale ". 

In conformitate cu art. 2(3) din Normele Metodologice de evaluare a pensiilor: 
„Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul l iulie 

1977-31 martie 2001, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului 
mediu anual va fi cel reglementat de Legea nr. 3/1977". 

Recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al 
asigurărilor sociale de stat „se efectuează prin determinarea punctajului mediu anual 
şi a cuantumului fiecărei pensii, cu respectarea prevederilor Legii 19/2000 „ (art. 2(1) 
din OUG nr.4/2005). 

Potrivit art. 77(1) din Legea 19/2000 cu modificările la zi, „Punctajul mediu 
anual realizat de asigurat în perioada de cotizare se determină prin împărţirea 
numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate de asigurat 
în perioada de cotizare la numărul de ani corespunzător stagiului complet de 
cotizare". 

În  preambulul OUG 4/2005, legiuitorul a înţeles să insereze următorul 
principiu ce se impune a fi respectat cu ocazia evaluării şi recalculării pensiilor şi 
anume „ la condiţii egale de pensionare, pensii egale, indiferent de anul ieşirii la 
pensie ". 

Pornind de la considerentele de drept invocate, prima  instanţă a apreciat  că 
se impune efectuarea unei  paralele între dispoziţiile Legii 3/1977 şi Legea 19/2000, 
prezentată în cuprinsul considerentelor sentinţei recurate. 

In conformitate cu prev.art.2(2) din Legea 226/7.06.2006 „Sunt asimilate 
stagiului de cotizare în condiţii speciale perioadele de timp anterioare intrării în 
vigoare a Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale, cu modificările şi completările ulterioare, în care asiguraţii şi-au desfăşurat 
activitatea, pe durata programului normal de lucru din luna respectivă, în locurile de 
muncă încadrate conform legislaţiei anterioare în grupa I de muncă şi care, potrivit 
prezentei legi, sunt încadrate în condiţii speciale ". 

Pornind de la aceste dispoziţii, instanţa a apreciat că disp.art. 77(2) din Legea 
19/2000 i se aplică şi contestatorului, grupa I de muncă fiind asimilată condiţiilor 
speciale, şi astfel stagiul de cotizare care se ia în calcul pentru stabilirea punctajului 
mediu anual este de 20 de ani şi nu 30 de ani cum greşit a procedat intimata. 

În  măsura în care nu s-ar proceda de această manieră s-ar încălca prev.art. 7 
din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, semnată de România la 14 
decembrie 1955 potrivit căruia „ Toţi oamenii sunt egali în faţa legii şi au dreptul fără 
deosebire la o protecţie egală a legii. Toţi oamenii au dreptul la o protecţie egală 
împotriva oricărei discriminări care ar încălca prezenta Declaraţie şi împotriva 
oricărei provocări la o astfel de discriminare ", în acest sens fiind cuprinsă şi 
dispoziţia din ort. 20 al. l din Constituţia României. Dispoziţiile constituţionale 
privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în 
concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi celelalte 
tratate la care România este parte". 

Pentru considerentele reţinute, instanţa a apreciat întemeiată contestaţia. 
Împotriva  hotărârii a declarat recurs  intimata  Casa Judeţeană de Pensii 

Maramureş, solicitând  modificarea  acesteia, în sensul respingerii contestaţiei. 
În motivarea recursului, recurenta a  învederat următoarele: 
Prima  instanţă a aplicat în mod greşit  prev.art.2 alin.1 şi 3  din HG 

nr.1550/2004, precum şi cele  ale art.14 şi 8 alin.1 din Legea nr. 3/1977, arătând  că în 



formularea art.14 – persoanele care  au lucrat efectiv cel puţin 20 de ani în locuri de  
muncă … - nu se regăseşte  noţiunea de „vechime  în muncă”. 

Totodată, s-a invocat încălcarea prev.art.12 din Legea nr. 3/1977, text  legal 
care  prevedea vechimea  integrală în muncă pentru bărbaţi de 30 de ani. 

Invocarea unor dispoziţii din cuprinsul Legii nr. 19/2000 nu este pertinentă, 
întrucât  actul normativ special în baza  căruia  se evaluează pensiile  este HG 
nr.1550/2004. 

Utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 20 de ani la stabilirea punctajului 
mediu anual pentru persoanele  care  şi-au desfăşurat activitatea  în locuri de  muncă 
de natura celor în care a  lucrat reclamantul, ar crea  inechităţi între  aceste categorii 
de persoane şi toate celelalte  categorii care au desfăşurat  activitate  în grupa I de  
muncă şi s-au pensionat  în temeiul Legii nr. 3/1977. 

Din aceleaşi considerente, s-a învederat de către recurentă greşita aplicare a 
prev.art.7 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului reţinute în considerentele  
hotărârii primei instanţe. 

În drept, recurenta a invocat dispoziţiile art.304 pct.9 Cod proc.civ., HG 
nr.1550/2004 şi OUG nr.4/2005. 

Analizând recursul formulat prin prisma motivelor invocate, curtea  constată 
că acesta este fondat, urmând a fi admis pentru următoarele considerente:  

Contestatorul s-a  pensionat  la data de  16.01.1982, sub efectul Legii nr. 
3/1977, având  o vechime  totală în muncă de  47 ani, 3 luni şi 20 zile. 

Noua legislaţie  privind sistemul public de pensii are ca principiu general 
stabilirea  cuantumului pensiei fiecărui titular, prin luarea în considerare a  întregii 
activităţi şi a  drepturilor salariale realizate pe parcursul timpului ce se  consideră 
perioade de  cotizare. 

Recalcularea pensiei din sistemul public  provenite din fostul sistem al 
asigurărilor sociale de stat s-a  făcut potrivit OUG nr.4/2005, iar determinarea  
punctajului mediu anual şi cuantumul fiecărei pensii s-a  făcut potrivit  acestui act 
normativ şi cu respectarea prevederilor HG nr.1550/2004. 

Reclamantul este beneficiarul pensiei pentru munca depusă şi limită de  
vârstă, conform deciziei nr. 42879/9.01.1982. 

În baza OUG nr.4/2005 s-a recalculat pensia acestuia, iar determinarea 
punctajului mediu anual s-a făcut potrivit art.4 din actul normativ, cu respectarea  
HG 1550/2000. 

Art.2  pct.3  din Normele metodologice de  evaluare a  pensiilor din sistemul 
public, anexă la HG 1550/2004, stipulează că pentru persoanele  ale căror  drepturi 
de pensie  s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977 – 31  martie  2001, determinarea 
punctajului mediu anual va fi cel reglementat de Legea nr. 3/1977. 

Este adevărat că Normele tehnice nr.5388/2004 emise de Casa Naţională de 
Pensii şi Alte  Drepturi de Asigurări Sociale nu pot  modifica dispoziţiile adoptate prin 
HG nr.1550/2004, însă acestea  constituie  norme de  interpretare care, în condiţiile  
în care  nu modifică şi nu adaugă la  cuprinsul actului normativ în interpretarea  
căruia  sunt emise, pot  fi  aplicate  în limitele  în care aduc lămuriri de  interpretare. 

Legea nr. 3/1977 nu foloseşte noţiunea  de „stagiu complet de cotizare”, dar 
art.8 stipulează vechimea  în muncă pentru  munca depusă şi limită de  vârstă de  30 
de ani bărbaţii şi 25 de ani femeile. 

Prin urmare, interpretând normele legale arătate, stagiul complet de cotizare 
care va  fi utilizat la determinarea punctajului mediu anual va fi vechimea  completă 
în muncă de  25 ani femeile şi 30 ani bărbaţii. 



Dreptul de pensie al reclamantului fiind stabilit  în baza actului normativ în 
vigoare la momentul  deschiderii acestui drept – Legea nr. 3/1977 – evident  că 
stagiul de  cotizare utilizat la determinarea  punctajului este cel prevăzut de art.8 
alin.1 din această lege, adică 30 de ani. 

Pensionarea  la  care reclamantul face referire, evocând  dispoziţiile art.14 
alin.3 din Legea nr. 371/977, constituia o altă modalitate de  pensionare reglementată 
de acest act  normativ,  respectiv  o pensionare la  cerere, cu reducerea  vârstei de 
pensionare, iar vechimea  de 25 ani, 8 luni şi 15 zile în grupa I de  muncă, nu 
reprezintă în cazul său vechimea  completă în muncă la care face trimitere art.2 alin.1  
şi 3  din HG nr.1550/2004. 

Prin urmare,  hotărârea  primei instanţe de  recunoaştere în favoarea  
contestatorului a dreptului de  a  i se lua  în calcul un stagiu de  cotizare  de 20 de ani, 
prin aplicarea art.14 din Legea nr. 3/1977, este greşită, întrucât  aşa  cum reiese  din  
cele arătate anterior,  acest  text legal reglementând  pensionarea la  cerere, cu 
condiţia unei vechimi minime de  cel puţin 20 de ani în locuri de  muncă încadrate în 
grupa I de  muncă sau cel puţin 25 de ani în grupa a II-a de  muncă, şi a  unei vârste 
minime, nu îi este aplicabil contestatorului care  la data de 16.01.1982 a  beneficiat  de   
stabilirea dreptului de pensie pentru limită de  vârstă. 

Cele două categorii de pensie – la  cerere şi pentru limită de  vârstă – fiind 
diferite, evident  că  atât  în legislaţia anterioară, cât şi în cea actuală, sunt  diferit 
reglementate, iar  condiţiile şi modul de calcul al dreptului de  pensie sunt,  la  rândul 
lor, diferite. 

Fiind  vorba de  două categorii de pensii diferite, supuse  unor  condiţii şi 
reglementări distincte, nu se  poate  pune  problema  unei eventuale discriminări 
invocate de contestator. 

Reclamantul  în întâmpinare a arătat că în situaţia în care s-ar fi calculat 
pensia  conform HG 1550/2004, se  impunea acordarea numărului de puncte  
aferente fiecărei perioade de  spor de 6 luni (pentru fiecare an lucrat în gr.I), ceea ce  
nu s-a  făcut. 

Se  constată că în acţiunea formulată reclamant nu a criticat decizia de  
recalculare sub acest aspect, nu a formulat recurs împotriva sentinţei civile, astfel că 
această critică formulată în întâmpinarea la recursul Casei Judeţene de Pensii 
Maramureş, ar  rămâne fără eficienţă juridică. 

După cum am arătat  în considerentele  mai sus  reţinute, categoriile  de pensie  
- la  cerere şi pentru limită de  vârstă sunt  reglementate  diferit, atât în vechea, cât şi 
în actuala  legislaţiei, atât sub aspectul condiţiilor, dar şi modul de calcul al dreptului 
de pensie. 

Având în vedere  modul diferit  de  reglementare anterior  Legii nr. 19/2000, 
legiuitorul a  stipulat expres în art.6 alin.2 din OUG nr.4/2005 că noul punctaj 
determinat poate fi mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată şi se  va menţine 
cuantumul pensiei cuvenit sau  aflat în plată până la data la care  prin aplicarea 
formulei de calcul prevăzută de Legea nr. 19/2000 se va obţine un cuantum mai mare 
al pensiei. 

Critica  încălcării principiului egalităţii în drepturi - invocată de reclamant  nu 
poate fi susţinută. Legiuitorul a anticipat că, în urma  recalculării pensiilor, punctajul 
stabilit la  data de 1.04.2001 poate fi micşorat, ca  urmarea  recalculării potrivit 
modalităţilor de calcul prevăzute de  OUG nr.4/2005, însă pentru a nu fi discriminaţi 
aceşti pensionari în raport cu alte categorii de  pensionari, s-a dispus  păstrarea 
cuantumului mai avantajos al pensiei, respectându-se  în acest  fel principiul:  la  
condiţii egale de pensionare, pensii egale  indiferent de  anul ieşirii la pensie. 



Asupra  constituţionalităţii art.4 şi 6 din OUG 4/2005, Curtea  Constituţională 
a  statuat că dispoziţiile legale sunt  constituţionale, neîncălcându-se  principiul 
egalităţii în drepturi prevăzut de  Constituţie, după cum rezultă din Decizia 
nr.611/2006, Decizia  nr.701/2006 şi  Decizia  nr.735/2006. 

Principiul egalităţii invocat  preambulul OUG nr.4/2005 şi în Legea nr.  
19/2001 nu înseamnă o egalizare forţată a pensiilor persoanelor care au fost 
pensionate  în baza a  două sisteme diferite de pensionare. Tocmai pentru a  nu se 
perpetua inegalităţi între  categorii de  pensionari pensionaţi în baza Legii nr. 3/1977 
şi Legii nr. 19/2000, s-a dispus recalcularea  pensiilor  acestora şi disp.art.6 din OUG 
nr.4/2005 sunt tocmai aplicarea egalităţii în drepturi. 

Însăşi CEDO în interpretarea şi aplicarea  art.14 din Convenţia Europeană a  
Drepturilor Omului stabilind  criteriile de discriminare face  distincţii  între situaţii 
analoage  şi comparabile, o interpretare nuanţată concluzionând că a distinge  nu 
înseamnă  a  discrimina, iar pentru a exista  discriminare, situaţiile  în discuţie 
trebuie să fie  comparabile. 

Or,  contestatorul beneficiind  de  o anumită  categorie de pensie, drepturile 
sale  fiind legal stabilite în conformitate  cu aceasta, nu se poate  prevala de  
modalitatea  de  stabilire  a aceluiaşi drept  - de  pensie – însă pentru  o altă categorie  
- la  cerere – întrucât, aşa  cum reiese  din  decizia de pensionare, dreptul său s-a  
stabilit  ca  fiind pensie  pentru limită de  vârstă. 

Pentru considerentele arătate, văzând  şi prev.art.312 alin.1, art.304 pct.9 Cod 
proc.civ., curtea  va  admite recursul declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii   
Maramureş împotriva sentinţei civile nr.1027 din 2.10.2006 a Tribunalului 
Maramureş pronunţată în dosar nr.4673/100/2006, pe care o va modifica în sensul 
că va respinge contestaţia formulată de reclamantul M.V. 

 

Dreptul muncii. Litigiu privind plata drepturilor salariale – prima de 
concediu a funcţionarilor publici 

 
Conform art. 34 lit. f) din Legea nr. 239/2004, funcţionarul public din 

sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la o primă egală cu salariul din 
luna anterioară plecării în concediu, pe lângă indemnizaţia de concediu. Legile 
privind aprobarea bugetului de stat pe anii 2004 şi 2005 nu cuprind nicio dispoziţie 
referitoare la desfiinţarea dreptului la prima de concediu, ci doar la suspendarea 
executării acestuia. În consecinţă, suspendarea exerciţiului dreptului nu echivalează 
cu însăşi înlăturarea lui, cât timp prin nicio dispoziţie legală nu i-a fost înlăturată 
existenţa pentru anii 2004 şi 2005. 

 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru 
minori şi familie, decizia nr. 174/R din 30 ianuarie 2007 

 
Prin sentinţa civilă nr.616/F/15 septembrie 2006 a Tribunalului Bistriţa 

Năsăud, pronunţată în dosarul nr.1734/112/2006 s-a admis excepţia lipsei calităţii 
procesuale pasive a pârâtului Ministerului Finanţelor Publice şi faţă de acest pârât s-a 
respins acţiunea principală pentru lipsa calităţii procesuale pasive. 

S-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor Bucureşti, excepţie invocată de această pârâtă. 

S-a admis acţiunea formulată de reclamantul SINDICATUL SALARIATILOR 
PENITENCIARULUI B., împotriva pârâţilor ADMINISTRATIA NATIONALĂ A 



PENITENCIARELOR BUCUREŞTI şi PENITENCIARUL CU REGIM ÎNCHIS B., şi în 
consecinţă pârâţii au fost obligaţi, în solidar, să plătească fiecărui membru al 
sindicatului ce-şi desfăşoară activitatea în cadrul Penitenciarului cu Regim Închis B., 
prima de concediu, egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu, 
pentru anii 2004 şi 2005, actualizată cu coeficientul inflaţiei pentru perioada 
cuprinsă între 1.01.2005 şi data plăţii, pentru prima aferentă anului 2004 şi pentru 
perioada cuprinsă între 01.01.2006 şi data plăţii, pentru prima aferentă anului 2005. 

S-a admis cererea de chemare în garanţie a Ministerului Finanţelor Publice şi 
în consecinţă Ministerul Finanţelor Publice a fost obligat să aloce pârâţilor fondurile 
necesare plăţii sumelor reprezentând prima de concediu. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că pârâtul 
Ministerul Finanţelor Publice, chiar dacă potrivit art. 26 din Legea nr. 379/2005 
asigură cheltuielile privind despăgubirile stabilite ca fiind datorate în nume propriu 
sau în reprezentarea interesului statului pe baza hotărârilor judecătoreşti, acesta nu 
îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 282 (2) din Codul muncii, neavând calitatea 
de angajator al reclamanţilor. În consecinţă nu poate fi obligat să plătească, direct, 
drepturile băneşti reclamanţilor, Ministerul Finanţelor Publice neavând calitate 
procesuală pasivă. 

Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, excepţie invocată de către această pârâtă, tribunalul a 
constatat că, potrivit art. 2 alin. 4 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul 
funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, aceasta este 
instituţie publică de interes naţional cu personalitate juridică, iar potrivit 
prevederilor art. 7 din R.G. nr.1849/2004, conducerea Administraţiei Naţionale a 
penitenciarelor se exercită de către directorul general care are calitate de ordonator 
secundar de credite. 

În această calitate elaborează şi fundamentează proiectele de buget în funcţie 
de solicitările penitenciarelor din subordine care sunt ordonatori tehnici de credite şi 
angajatorii reclamantului. 

Faţă de aceste considerente, tribunalul a apreciat că sunt întrunite condiţiile 
prevăzute de art. 282 Codul muncii, pentru ca A.N.P. să fie parte în prezentul conflict 
de muncă şi în consecinţă are calitate procesuală pasivă, urmând ca excepţia invocată 
să fie respinsă. 

În ce priveşte fondul cauzei tribunalul a constatat că, potrivit art. 34 (F) din 
Legea nr. 233/2004 "funcţionarii publici din penitenciare au dreptul la o primă de 
concediu egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu". 

Acest drept a fost suspendat prin art. 9 (1) din Legea nr. 507/2003, privind 
aprobarea bugetului de stat pe anul 2004 şi apoi prin art. 8 (7) din Legea 
nr.511/2004, privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2005. 

Angajatorul, invocând textele de lege mai sus amintite, nu a acordat drepturile 
salariale constând în prima de concediu prevăzută de art. 34 (F) din Legea 
nr.293/2004. 

Tribunalul a reţinut că cele două acte normative prin care a fost suspendată 
succesiv exercitarea dreptului la primă pentru concediul de odihnă nu a înlăturat 
însăşi existenţa dreptului pentru anii 2004 şi 2005, aceste acte normative fiind 
temporare, emise datorită unor condiţii financiare deosebite. 

Prin urmare şi suspendarea exercitării dreptului la primă de concediu trebuie 
limitată în timp numai la perioada cât fiecare act normativ a produs efecte. 

Astfel, în virtutea principiului anualităţii bugetului de stat, Legea nr. 517/2003 
prin care a fost suspendat exerciţiul dreptului la primă de concediu, pentru anul 



2004, şi a încetat aplicabilitatea o dată cu încheierea exerciţiului anului bugetar 
2004, iar Legea nr. 511/2004 şi-a încetat aplicabilitatea la sfârşitul anului 2005. 

Aşa fiind, după încetarea suspendării, dreptul la primă de concediu poate fi 
exercitat. 

Prin urmare, începând cu data de 01.01.2005, s-a născut dreptul la acţiune al 
reclamanţilor pentru plata primei pentru concediul de odihnă aferent anului 2004, 
iar începând cu data de 1.01.2006 s-a născut dreptul la acţiune pentru plata primei 
pentru concediul de odihnă aferent anului 2005. 

A considera altfel ar însemna să acceptăm că, în perioada 2004-2005 dreptul 
la primă de concediu nu a existat, că acest drept, deşi prevăzut de lege, s-a 
transformat într-o obligaţie a statului lipsită de conţinut. 

Or, respectarea principiului încrederii în statul de drept implică asigurarea 
aplicării legilor adoptate în spiritul şi litera lor, concomitent cu înlăturarea oricăror 
tendinţe de reglementare a unor situaţii fictive. 

Împotriva acestei sentinţe pârâta Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în 
nume propriu şi pentru Penitenciarul Bistriţa, a declarat recurs în termen legal, 
solicitând instanţei admiterea acestuia, modificarea hotărârii atacate în sensul 
respingerii acţiunii formulate de reclamanţi. 

În motivarea recursului pârâta a arătat că sentinţa pronunţată de instanţa de 
fond este netemeinică şi nelegală deoarece dreptul la prima de concediu a fost 
suspendat succesiv, prin legile bugetare din anii 2004, 2005 şi 2006. 

Curtea Constituţională a statuat în mod constant că dispoziţiile referitoare la 
suspendările dispuse prin legile bugetului de stat sunt constituţionale deoarece prima 
de concediu nu constituie un drept constituţional fundamental, iar prevederile art.53 
din Constituţie nu sunt incidente în privinţa reglementării lor. 

De asemenea, capătul de cerere referitor la actualizarea cu indicele de inflaţie a 
sumelor solicitate a fost admis în mod nelegal raportat la dispoziţiile art.1082 C.civ. 

Totodată chemata în garanţie DGFP Bistriţa Năsăud a declarat recurs 
împotriva aceleaşi hotărâri judecătoreşti, solicitând instanţei admiterea acestuia, 
modificarea în parte a hotărârii atacate, în sensul respingerii cererii de chemare în 
garanţie a Ministerului Finanţelor Publice, cerere formulată de Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor. 

În motivarea recursului chemata în garanţie a arătat că Ministerul Finanţelor 
Publice nu are calitatea de angajator a reclamanţilor din prezenta cauză şi este 
ordonator principal de credite. În această calitate, potrivit art.19 din Legea 
nr.500/2002, coroborat cu art.3 alin.1 pct.2 din HG nr.208/2005, coordonează 
pregătirea proiectelor legilor bugetare anuale, a legilor de rectificare bugetară, 
elaborează proiectul bugetului de stat şi proiectul legii de rectificare a bugetului de 
stat. 

Ministerul Finanţelor Publice nu are calitatea de garant şi nu sunt întrunite 
cerinţele art.60-63 C.pr.civ., pentru a putea fi admisă cererea de chemare în garanţie. 

Conform Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, nici o cheltuială din 
fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu este aprobată 
potrivit legii, iar pe de altă parte, nici o cheltuială nu poate fi înscrisă în buget dacă nu 
există bază legală pentru respectiva cheltuială. 

Reclamantul intimat Uniunea Sindicală Teritorială Filiala Bistriţa Năsăud, 
Cartel ALFA în numele şi pentru membrii de sindicat de la Sindicatul Salariaţilor 
Penitenciarului Bistriţa, a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea ca 
nefondate a recursurilor şi menţinerea hotărârii criticate ca fiind legală şi temeinică. 



La solicitarea instanţei, PENITENCIARUL CU REGIM ÎNCHIS B. a comunicat 
tabelul nominal cuprinzând personalul PRI Bistriţa, care au calitatea de membrii de 
sindicat. 

Analizând sentinţa criticată prin prisma motivelor de recurs invocate şi a 
apărărilor formulate, Curtea în temeiul art.312 alin.1 coroborat cu art.3041 C.pr.civ., 
apreciază că recursul declarat de pârâta Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi 
recursul formulat de chemata în garanţie DGFP Bistriţa Năsăud, în numele 
Ministerului Finanţelor Publice nu sunt fondate din considerentele ce urmează a fi 
expuse. 

Astfel, art.34 lit.f din Legea nr.293/2004 statuează că, funcţionarul public din 
sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la o primă egală cu salariu de bază 
din luna anterioară plecării în concediu pe lângă indemnizaţia de concediu. 

Este adevărat că acest drept a fost suspendat prin art.9 alin.7 din Legea 
nr.507/2003, privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2004 şi prin art.8 alin.7 din 
Legea nr.511/2004, privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2005. Legea 
bugetului de stat pe anul 2006 invocată de recurenta pârâtă nu este incidentă în speţă 
deoarece reclamanţii au solicitat plata drepturilor băneşti cu titlu de primă de 
concediu pentru anii 2004 – 2005, nu şi pentru anul 2006. 

Aceste acte normative nu cuprind nici o dispoziţie referitoare la desfiinţarea 
dreptului la prima de concediu, ci doar la suspendarea executării acestuia. 

În consecinţă, suspendarea exerciţiului dreptului nu echivalează cu însăşi 
înlăturarea lui, cât timp prin nici o dispoziţie legală nu i-a fost înlăturată existenţa 
pentru anii 2004 şi 2005. 

Pentru ca un drept prevăzut să nu devină doar o obligaţie lipsită de conţinut 
redusă la „nudum jus”, ceea ce ar constitui o îngrădire nelegitimă a executării lui, un 
atare drept nu poate fi considerat că nu a existat în perioada celor doi ani, pentru care 
exerciţiul lui a fost suspendat, iar nu înlăturat. Astfel, s-ar ajunge la situaţia ca un 
drept patrimonial, a cărui existenţă este recunoscută, să fie vidat de substanţa sa şi 
practic să devină lipsit de orice valoare. 

Împrejurarea că, prin jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională, a statuat în 
mod constant că drepturile referitoare la suspendările dispuse prin legile bugetului de 
stat sunt constituţionale deoarece prima de concediu nu constituie un drept 
constituţional fundamental, iar prevederile art.53 din Constituţie nu sunt incidente în 
privinţa reglementării lor nu este de natură să înlăture însăşi existenţa acestui drept, 
aşa cum s-a arătat, sau existenţa obligaţiei legale a pârâtei de a plăti aceste sume de 
bani cu titlu de primă de concediu. 

Motivul de recurs al pârâtei referitor a faptul că nu se află în culpă pentru a 
putea fi obligată la plata sumelor cu titlu de primă de concediu actualizate, nu este 
fondat deoarece nu a dovedit, în condiţiile art.1169 C.civ., existenţa nici unuia dintre 
cauzele care înlătură vinovăţia potrivit art.1083 C.civ. 

În ceea ce priveşte recursul declarat de chemata în garanţie DGFP Bistriţa 
Năsăud, Curtea reţine că potrivit art.3 alin.1 pct.2 din HG nr.208/2005 Ministerul 
Finanţelor Publice are, printre altele, atribuţia de a elabora proiectul bugetului de 
stat, al legii bugetului de stat şi raportul asupra proiectului bugetului de stat, precum 
şi proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, operând rectificările 
corespunzătoare. 

Pe de altă parte, conform art.26 din Legea nr.379/2005, cheltuielile privind 
despăgubirile, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finanţelor Publice, 
în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotărârilor 
definitive ale instanţelor judecătoreşti, se acoperă de către Ministerul Finanţelor 



Publice, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu această destinaţie în 
bugetul de stat pe anul 2006. 

Prin urmare, din interpretarea acestor texte legale şi în aplicarea prevederilor 
Legii nr.500/2002 rezultă că aceste cheltuieli bugetare constând în plata primei de 
concediu sunt suportate din bugetul de stat din sumele prevăzute cu această 
destinaţie, în baza hotărârilor judecătoreşti definitive ale instanţelor de judecată, 
astfel încât, în mod legal, prima instanţă a admis cererea de chemare în garanţie a 
Ministerului Finanţelor Publice cu respectarea prevederilor art.60-63 C.pr.civ. 

Pentru aceste considerente, Curtea, în temeiul art.312 alin.1 coroborat cu 
art.3041 C.pr.civ., va respinge ca nefondate recursurile declarate de pârâta 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi chemata în garanţie DGFP Bistriţa 
Năsăud şi, în consecinţă, va menţine hotărârea atacată ca fiind legală şi temeinică. 

 
 



 
NATURA LITIGIULUI, COMPETENŢA 
 
Sunt de natură comercială litigiile privind valorificarea de către un 

consiliu local a masei lemnoase de pe terenuri ce nu fac parte din 
domeniul public naţional sau local, astfel că aceste litigii sunt de 
competenţa instanţei comerciale, iar nu a  celei de contencios 
administrativ. 

 

Curtea de Apel Cluj, secţia comercială şi de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 326 din 15 februarie 2007 

 
Prin sentinţa civilă nr. 88 din 28 noiembrie 2006 pronunţată de Tribunalul 

Bistriţa-Năsăud s-a respins ca neîntemeiată acţiunea formulată şi ulterior precizată, 
intentată de reclamanta SC E.C. SRL VALEA MARE împotriva pârâtului 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂGURA ILVEI, având ca obiect 
constatarea valabilităţii contractului de furnizare masă lemnoasă pe picior şi 
obligarea pârâtului la încheierea contractului de furnizare masă lemnoasă. Totodată, 
s-a luat act că reclamanta a renunţat la judecată în ce priveşte capătul de cerere din 
acţiunea introductivă referitor la plata penalităţilor de întârziere. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut, în esenţă, că neîncheierea 
contractului de furnizare a masei lemnoase a fost cauzată de reclamantă, care nu a 
achitat în termen contravaloarea a 50% din valoarea contractului şi, în consecinţă, 
acţiunea precizată a reclamantei vizând constatarea valabilităţii contractului de 
furnizare masă lemnoasă pe picior pentru partida 239 din cadrul Ocolului Silvic 
Izvorul Someşului, neprezentând cantitatea de 907 mc lemn cu coajă de esenţă 
răşinoasă în valoare de 48.716,25 lei adjudecată la licitaţie conform procesului-verbal 
nr. 495 din 31.043.2006, şi obligarea pârâtului la încheierea contractului de furnizare 
masă lemnoasă pe picior pentru partida 239 din cadrul Ocolului Silvic Izvorul 
Someşului, a fost respinsă ca neîntemeiată. 

Împotriva acestei sentinţe, reclamanta a declarat recurs, în termen legal, 
criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie invocând în acest sens dispoziţiile art. 
304 pct. 9 şi art. 3041 C. pr. civ.  

Examinând cauza prin prisma actelor  şi lucrărilor cât şi a dispoziţiilor legale 
pertinente incidente în materie, Curtea constată că recursul este fondat pentru 
motivul de ordine publică pus în discuţie conform dispoziţiilor art. 306 alin. 2 C. pr. 
civ. 

Astfel, Curtea reţine că iniţial cererea de chemare în judecată a fost 
înregistrată pe rolul Judecătoriei Năsăud ca instanţă de drept comun cu plenitudine 
de jurisdicţie. Această instanţă prin sentinţa civilă nr.728 din 13 iulie 2006 a declinat 
competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bistriţa-Năsăud reţinând 
că în raport de obiect litigiul are natură comercială şi fiind neevaluabil în bani 
conform art.2 pct.1 lit.b C.pr.civ., jurisdicţia în primă instanţă aparţine tribunalului 
ca instanţă comercială. 

In urma acestui declinator de competenţă s-a învestit Tribunalul Bistriţa-
Năsăud ca instanţă comercială. Cu toate acestea prin încheierea din 14 noiembrie 
2006 s-a statuat , cu reţinerea textelor art.1-2 şi 5 din HG nr.85/2004 şi ale art.38 
alin.2 lit.b, art.38 alin.6 pct.18 din Legea nr.215/2001, că acţiunea reclamantei 
priveşte contractul ce urmează să se încheie de o autoritate publică, s-a transpus 



cauza în materia contenciosului administrativ. Astfel, sentinţa primei instanţe a fost 
pronunţată de o instanţă de contencios administrativ iar procedura de soluţionare a 
cauzei a fost aceea prevăzută de Legea nr.554/2004 (art.8 alin.2 şi 3). 

Astfel, potrivit art.8 alin.2 din Legea contenciosului administrativ 
nr.554/2004 în vigoare de la data de 6 ianuarie 2005, în materia contenciosului 
administrativ atât în perioada precontractuală cât şi în etapa aplicării şi executării 
contractului competenţa aparţine instanţelor de contencios administrativ iar conform 
art.7 alin.6 din aceeaşi lege, plângerea prealabilă are semnificaţia concilierii 
prevăzute în materia litigiilor comerciale sens în care devin aplicabile dispoziţiile 
incidente în materie conţinute de Codul de procedură civilă. 

Deşi legea contenciosului administrativ nu conţine nici o definiţie a noţiunii de 
contract administrativ în art.2 lit.c ce poartă denumirea marginală: „semnificaţia 
unor termeni” legiuitorul a asimilat actele administrativ unilaterale definite în teza I, 
contractelor încheiate de autorităţile publice care au ca obiect punerea în valoare a 
bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea 
serviciilor publice şi activităţile publice. 

Pentru a se reţine incidenţa dispoziţiilor art.8 alin.2 din Legea nr.554/2004 
trebuie să se clarifice atât temeiul de drept dedus judecăţii cât şi motivele de fapt 
precum şi finalitatea urmărită de reclamant prin sesizarea instanţei judecătoreşti. 

Aşa cum rezultă din cererea introductivă de instanţă ulterior precizată litigiul 
dedus judecăţii se grefează pe faza premergătoare încheierii contractului de furnizare 
a masei lemnoase pe picior pentru partida 239 adjudecată de reclamantă la licitaţia 
organizată de pârât la data de 31 martie 2006 (procesul-verbal nr.495 din 31.03.2006 
–din dosarul Judecătoriei Năsăud, ataşat). 

In speţă se pune întrebarea dacă litigiul a apărut în faza premergătoare 
încheierii unui contract administrativ, respectiv dacă convenţia de furnizare a masei 
lemnoase pe picior poate fi calificată ca fiind un contract administrativ prin reţinerea 
asimilării cu actul administrativ prevăzut expres la art.2 lit.e teza a II-a din Legea 
nr.554/2004. 

Important pentru a se stabili natura convenţiei este a decela natura 
proprietăţii masei lemnoase şi regimul juridic al acesteia. 

Hotărârea Guvernului nr.85 din 29 ianuarie 2004 cu modificările şi 
completările ulterioare prin care s-a aprobat Regulamentul de vânzare a masei 
lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, către agenţii 
economici, s-a adoptat în baza art.41 din Legea nr.26/1996 – Codul Silvic, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit dispoziţiilor relevante, ale legii precizate, fondul forestier naţional 
cuprinde, între altele, pădurile şi terenurile deferite împăduririi, fond ce poate fi, 
după caz, proprietate publică sau privată. Fondul forestier proprietate publică are 
regimul juridic reglementat în Titlul II iar activitatea fondului forestier proprietate 
publică  a statului se realizează prin Regia Naţională a Pădurilor iar Fondul forestier 
proprietate privată este reglementat de Titlul III administrarea acestuia fiind în 
sarcina proprietarilor acestuia, individual sau în asociaţii. 

Din economia dispoziţiilor Regulamentului aprobat prin HG nr.85/2004 se 
poate constata că în cauză deşi se valorifică masa lemnoasă prin intermediul 
Consiliului Local al comunei Măgura Ilvei nu se poate stabili cu certitudine că aceasta 
provine din terenuri ce fac parte din domeniul public naţional ori local. 

Astfel fiind, Curtea reţine că raporturile juridice pe care se grefează prezentul 
litigiu sunt de natură comercială, autoritatea publică valorificând anumite bunuri în 



scopul obţinerii celui mai bun preţ iar agenţii economici ce achiziţionează bunurile 
fiind conduşi de obţinerea de profit. 

Din cele ce preced, Curtea constată că litigiul dedus judecăţii îmbracă 
trăsăturile unui contract de natură comercială pe care reclamanta tinde a-l încheia. 

Prin urmare, litigiul care a apărut în forma precontractuală a unui atare litigiu 
nu aparţine instanţelor de contencios administrativ şi jurisdicţiilor de drept comun în 
materie comercială. 

Aşa fiind, Curtea constată că prima instanţă a soluţionat cauza cu încălcarea 
competenţei materiale ce aparţine altei instanţe, motiv de nelegalitate prevăzut la 
art.304 pct.3 C.pr.civ. şi care conform art.20 alin.3 din Legea nr.554/2004 corelat cu 
art.312 alin.6 teza I C.pr.civ. impune casarea sentinţei atacate şi trimiterea dosarului 
instanţei judecătoreşti competente să judece litigiul în primă instanţă, respectiv 
Tribunalul Bistriţa-Năsăud ca instanţă comercială conform art.2 lit.b C.pr.civ. 

Criticile vizând aspectele de fond ale litigiului nu vor mai fi examinate de Curte 
având în vedere soluţia dată recursului însă acestea vor fi avute în vedere de instanţa 
de trimitere cu prilejul judecării cauzei. 

 
Ordonanţă preşedinţială 
 

Conservarea provizorie a unor lucrări nu poate constitui motiv pentru luarea 
acestei măsuri pe calea ordonanţei preşedinţiale,  atât timp cât nu s-a dovedit 
îndeplinirea condiţiilor impuse de art. 581 Cod procedură civilă.  

Curtea de Apel Cluj, secţia comercială şi de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 50 din 11 ianuarie 2007 

 
Prin ordonanţa preşedinţială nr. 284 pronunţată la data de 23 octombrie  

2006 în dosarul nr. 5898/1285/2006 al Tribunalului Comercial Cluj s-a admis 
cererea formulată de reclamanta SC S.V.C. SRL  în contradictoriu cu pârâta SC 
C.Q. SRL şi în consecinţă, pârâta a fost obligată să conserve provizoriu lucrările de la 
„clădirea administrativă a societăţii, aflată în localitatea Apahida, str.L.” , până la 
executarea lucrărilor de expertizare în dosarul nr. 5897/1285/2006 al Tribunalului 
Comercial Cluj totodată, pârâta a fost obligată să plătească reclamantei suma de 510,3 
RON, cheltuieli de judecată. 

Pentru a se hotărî astfel, instanţa a reţinut următoarele: 
În baza contractului de execuţie de lucrări nr. 45/2006, reclamanta a executat 

lucrări de construcţii la „clădirea administrativă” a pârâtei, situată în localitatea 
Apahida, str L. 

Pe parcursul derulării contractului, între părţi au apărut neînţelegeri astfel 
încât potrivit susţinerilor reclamantei, pârâta a refuzat să recepţioneze şi să achite 
lucrarea. 

În dosarul nr. 5897/1285/2006 al Tribunalului Comercial Cluj, reclamanta a 
chemat-o în judecată pe pârâtă solicitând constatarea executării lucrărilor 
contractate, obligarea la încheierea proceselor verbale de recepţie şi la achitarea 
contravalorii lucrărilor executate şi neachitate. 

Pentru dovedirea susţinerilor sale, reclamanta a solicitat şi efectuarea unei 
expertize în construcţii. 

Ordonanţa preşedinţială este o procedură specială în temeiul căreia instanţa, 
la cererea părţii interesate poate lua măsuri vremelnice, în cazuri urgente, pentru 
păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube 



iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ivite cu 
prilejul vreunei executări. 

Urgenţa în materia ordonanţei preşedinţiale trebuie să rezulte din elemente 
concrete şi, spre deosebire de dreptul comun, potrivit căruia o acţiune se judecă în 
raport cu situaţia existentă la momentul sesizării urgenţa trebuie apreciată în raport 
cu situaţia existentă la momentul judecării. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta SC C.Q. SRL Apahida 
solicitând admiterea acestuia, desfiinţarea hotărârii atacate şi respingerea cererii 
formulate de reclamanta-intimată . 

Analizând recursul, prin prisma motivelor invocate, curtea reţine următoarele: 
Reclamanta SC S.V.C. SRL CLUJ-NAPOCA a chemat în judecată pârâta SC 

C.Q. SRL APAHIDA solicitând instanţei de judecată să ordone pe calea ordonanţei 
preşedinţiale obligarea pârâtei la conservarea provizorie a unor lucrări de construcţii 
efectuate de reclamantă şi aflate în proprietatea pârâtei, până la executarea unor 
lucrări de expertizare într-un alt dosar aflat pe rolul Tribunalului Comercial Cluj. 

Cercetând obiectul solicitărilor reclamantei prin prisma condiţiilor prevăzute 
de art. 581 Cod procedură civilă se va reţine că aceste condiţii nu sunt întrunite 
cumulativ, nefiind dovedit prejudiciul, paguba iminentă şi care nu s-ar putea repara 
pe care ar suferi-o reclamanta dacă măsura nu s-ar dispune. 

Pe de altă parte, formularea generică a cererii, regăsită în conţinutul 
dispozitivului hotărârii atacate, respectiv aceea de „conservare provizorie a lucrărilor” 
nu determină cu exactitate conduita care îi incumbă pârâtei în respectarea acestor 
dispoziţii. 

Se va reţine totodată că, procedura de urmat în speţă era aceea prevăzută de 
art. 235 şi următoarele Cod procedură civilă care, contrar celor susţinute în apărare 
de intimată are tot un caracter urgent, fapt ce rezultă atât din formularea prevăzută la 
art. 235 alin. 1, cât şi cea de la art. 236 alin 3 şi 4 Cod procedură civilă, precum şi art. 
237 Cod procedură civilă. De asemenea, măsura dispusă prin această instituţie legală 
este executorie, iar regimul căilor de atac şi al termenului în care pot fi ele exercitate 
definesc acelaşi caracter de urgenţă al măsurii dispuse pe această cale. 

Desigur, aşa cum a arătat intimata cadrul procesual este fixat de reclamant, în 
virtutea principiului disponibilităţii şi, în urma analizării ca atare a cererii formulată 
în temeiul art. 581 Cod procedură civilă, pentru considerentele expuse anterior, se va 
reţine că aceasta nu este întemeiată, astfel că în baza art. 312 alin 1 Cod procedură 
civilă se va admite recursul pârâtei, cu consecinţa modificării hotărârii atacate şi pe 
fond al respingerii cererii de ordonanţă preşedinţială. 

 
Intervenţia în interes propriu 
 

Cererea de intervenţie în interes propriu nu are legătură cu soluţia ce se va 
pronunţa asupra cererii introductive întrucât, potrivit art. 49 alin. 1 şi 2 şi art. 50 
Cod procedură civilă, aceasta are caracteristicile unei cereri independente de 
chemare în judecată. 

Curtea de Apel Cluj, secţia comercială şi de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 106 din 19 ianuarie 2007 

 
Prin sentinţa civilă nr.1982 din 20 octombrie 2006 a Tribunalului Sălaj, s-a 

luat act de renunţarea reclamantei S.I.F.B.C. S.A. ARAD, la judecarea acţiunii 
comerciale formulată împotriva pârâţilor S.C. M. S.A. ŞIMLEU SILVANIEI, S.C. 



"L.F.S." S.R.L., P.T.I., SC"T.C.T." S.R.L., B.O.E., P.V., S.C. "E.B." S.R.L., S.C. "F.P.C.” 
S.R.L., S.C. "AF." S.R.L., R.Ş.A., S.C. T. S.R.L., S.D., S.C. M.I. S.R.L., S.C. D.P.C. 
S.R.L., şi intervenienţii în nume propriu: O.A.M., N.D. şi S.C. P. S.R.L., având ca 
obiect anularea contractelor de vânzare-cumpărare încheiate între pârâta SC"M."SA 
Şimleu Silvaniei şi ceilalţi pârâţi. 

S-a anulat ca netimbrată cererea de intervenţie în interesul pârâtei S.C. M. S.A. 
ŞIMLEU SILVANIEI formulată de SC"P."SRL Jibou. 

S-a respins ca fiind fără obiect cererea de intervenţie în nume propriu 
formulată de intervenienţii O.A.M. şi N.D. privind admiterea în parte a acţiunii 
formulată de reclamanta S.I.F.B.C. S.A. ARAD, pentru anularea contractului de 
vânzare-cumpărare încheiat de pârâta SC"M."SA cu SC"P."SRL Jibou. 

Prin încheierea de şedinţă din 22 septembrie 2006 s-a admis în principiu 
cererea de intervenţie în nume propriu a intervenienţilor O.A.M. şi N.D., cerere prin 
care intervenienţii au solicitat admiterea în parte a acţiunii formulată de reclamantă 
împotriva pârâtei SC"M."S.A. şi alţii în sensul anulării contractului de vânzare-
cumpărare încheiat de SC"M." S.A. cu SC"P."SRL Jibou şi respingerea acţiunii în ceea 
ce priveşte celelalte contracte. 

Cu privire la această cerere, Tribunalul Sălaj şi-a motivat respingerea ca fiind 
fără obiect datorită faptului că aceasta nu ar putea fi soluţionată în cadrul procesual 
respectiv, deoarece SC”P.”SRL Jibou nu a avut calitatea de pârâtă în cauză. 

Împotriva sentinţei primei instanţe intervenienţii O.A.M. şi N.D.L, au declarat 
recurs, solicitând admiterea acestuia şi casarea în parte a hotărârii recurate şi 
rejudecând în fond, admiterea cererii reclamantei şi a intervenienţilor cu privire la 
anularea contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 549/20.01.2004, de 
către B.N.P. C.I.G. şi rectificat prin încheierea nr.51/11.02.2004 de acelaşi notar 
public şi revenirea la situaţia anterioară, să se dispună radierea din C.F. 1436 a 
localităţii Şimleul Silvaniei a acestui contract. 

În motivare s-a arătat că prin cererea iniţială de chemare în judecată formulată 
de către reclamanta S.I.F.B.C., aceasta a solicitat, anularea contractelor încheiate de 
către S.C.M. S.A. prin fostul administrator - T.S. în perioada 2004, 

În această cerere de chemare în judecată, reclamanta a arătat expres care sunt 
imobilele a căror vânzare se solicită, printre acestea fiind şi imobilul "depozit de 
combustibil", imobil cumpărat de către S.C. P. S.R.L., precum şi care sunt motivele 
pentru care se solicită anularea acestor contracte. 

Aceste motive au fost detaliat dezvoltate de către reclamantă şi ele sunt în 
principal încălcări ale prevederilor Legii 31/1990 cu privire la societăţile pe acţiuni în 
ceea ce priveşte drepturile administratorului şi limitele pe care le are acesta înafara 
aprobării de către adunarea generală a acţionarilor. Tot un motiv foarte bine 
dezvoltat a fost şi preţul total neserios cu privire la anumite contracte. Ulterior 
promovării acestei acţiuni, reclamanta şi - a precizat acţiunea în sensul că solicită, 
constatarea nulităţii absolute a contractelor de vânzare cumpărare încheiate între 
S.C.M. S.A. prin administrator T.S. şi terţe persoane, în perioada 2002 – 2005, 
solicitând astfel extinderea acţiunii şi asupra contractelor încheiate în anul 2005. 

Cererea de constatare a nulităţii absolute a contractelor încheiate de către 
fostul administrator – T.S. a fost făcută atât pentru contractele din anul 2002, 2003, 
2004 cât şi pentru cele din 2005. 

În aceste condiţii este evident că apare ca total eronată şi nefundamentată din 
punct de vedere legal afirmaţia primei instanţe cum că examinând cererea sub 
aspectul calităţii procesuale pasive a S. C. P. S.R.L. Jibou, instanţa reţine că aceasta 



nu a avut calitate de pârâtă în cauza de fată, reclamanta nesolicitând anularea 
contractului încheiat între S. C. M. S.A. 

Mai mult decât atât, până la data precizării acţiunii şi extinderii acesteia şi 
asupra contractelor încheiate în anul 2005, au fost nenumărate termene în care S.C. 
P. S.R.L a fost citată ca şi pârâtă şi nu exista procedură cu aceasta deoarece citaţiile se 
întorceau cu menţiunea "destinatar necunoscut la  adresă", cu toate că la O.RC.Sălaj 
S.C.P. S.RL. figurează cu aceeaşi adresă. 

Analizând recursul declarat, Curtea reţine următoarele : 
Recursul este fondat şi urmează a fi admis. 
Potrivit art.49 C.pr.civ., „oricine are interes poate interveni într-o pricină ce se 

urmează între alte persoane”, intervenţia fiind în interes propriu atunci când cel care 
intervine invocă un drept al său. 

Pentru această cerere, art.50 C.pr.civ., prevede că ea se face în forma prevăzută 
pentru cererea de chemare în judecată. 

Ca atare, cererea de intervenţie în nume propriu nu este decât o varietate a 
cererii de chemare în judecată, care se judecă pe cale incidentală în alt proces. Ea 
împrumută toate caracteristicile cererii de chemare în judecată, nefiind necesar să fie 
îndreptată împotriva tuturor părţilor din proces sau numai împotriva acestora, 
deoarece singura cerinţă pentru admisibilitatea cererii de intervenţie este legată de 
invocarea unui drept propriu de către intervenient, şi nu de respectarea cadrului 
procesual iniţial. 

Prin urmare, este fără nici un fel de relevanţă faptul că o pârâtă din cererea de 
intervenţie în interes propriu, SC”P.”SRL Jibou, nu face parte din cadrul procesual al 
acţiunii iniţiale, hotărârea primei instanţe fiind nelegală sub acest aspect. 

În consecinţă, tribunalul a respins în mod greşit ca fiind lipsită de obiect 
cererea de intervenţie în interes propriu, aceasta nefiind influenţată nici de cadrul 
procesual iniţial şi nici de renunţarea la judecată a reclamanţilor. 

Cererii de intervenţie în interes propriu i se recunoaşte deplina autonomie, în 
sensul că şi în situaţiile în care judecarea cererii principale nu se mai realizează, 
cererea de intervenţie în interes propriu devine o acţiune de sine stătătoare, asupra 
căreia instanţa trebuie să se pronunţe. 

 
Autoritate de lucru judecat. 
 

Nu există autoritate de lucru judecat în sensul art. 1201 Cod civil, respectiv nu 
este îndeplinită condiţia identităţii de obiect, dacă într-o cauză se solicită anularea 
unei hotărâri AGA din 20 iunie 2005 iar în altă cauză anularea unei hotărâri AGA 
din 16 mai 2005. 

Curtea de Apel Cluj, secţia comercială şi de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 100 din 23 ianuarie 2007 

 
Prin sentinţa civilă nr. 1456/28 septembrie 2006 pronunţată în dosarul nr. 

2300/84/2006 al Tribunalului Sălaj s-a respins ca nefondată acţiunea formulată de 
reclamanta S.I.F.B.C. SA Arad împotriva pârâtei SC P. SA Zalău pentru 
constatarea nulităţii absolute a hotărârii AGEA din data de 16 mai 2005. 

Instanţa de fond în baza probelor administrate a reţinut în esenţă că  în cauză 
există autoritate de lucru judecat în ceea ce priveşte cererea reclamantei şi obiectul 
cauzei precum şi părţile deoarece prin sentinţa civilă nr. 1484 din 24 noiembrie 2005 



a Tribunalului Sălaj şi decizia civilă nr. 18 din 12 aprilie 2006 a Curţii de Apel Cluj 
instanţele s-au pronunţat asupra aceleiaşi cauze. 

Împotriva sentinţei a declarat apel în termenul legal, reclamanta S.I.F.B.C. SA 
Arad.  

Examinând apelul în raport de criticile formulate, curtea de apel constată că 
este întemeiat pentru următoarele considerente: 

Conform art. 1201 Cod civil, este autoritate de lucru judecat atunci când a doua 
cerere în judecată are acelaşi obiect, este întemeiată pe aceeaşi cauză şi este între 
aceleaşi părţi, făcută de ele şi în contra lor, în aceeaşi calitate, existenţa autorităţii de 
lucru judecat putând fi invocată în proces, cu efect terentoriu, pe temeiul şi în 
condiţiile art. 166 Cod procedură civilă. 

Deci, principiul autorităţii de lucru judecat împiedică nu numai judecarea din 
nou a unui proces terminat (având acelaşi obiect, cauză şi fiind purtat între aceleaşi 
părţi) cât şi contrazicerile între două hotărâri judecătoreşti, în sensul că drepturile 
recunoscute unei părţi sau constatările făcute printr-o hotărâre definitivă, să nu fie 
contrazise printr-o altă hotărâre posterioară dată într-un nou litigiu. 

În speţă, acţiunea soluţionată prin sentinţa civilă nr. 1484 din 24 noiembrie 
2005 a Tribunalului Sălaj are ca obiect constatarea nulităţii absolute a hotărârii 
adunării generale a acţionarilor din 20 iunie 2005, cerere formulată de reclamanta 
S.I.F.B.C. SA Arad în contradictoriu cu pârâta SC P. SA . Această hotărâre a fost 
schimbată prin decizia civilă nr. 18/12 aprilie 2006 a Curţii de Apel Cluj în sensul 
admiterii acţiunii formulate de reclamantă şi a anulării hotărârii AGEA din 20 iunie 
2005. 

Cea de-a doua cerere de chemare în judecată ce formează obiectul cauzei de 
faţă deşi vizează aceleaşi părţi obiectul este diferit deoarece se solicită constatarea 
nulităţii absolute a hotărârii AGEA adoptată la data de 16 mai 2005, de către pârâtă. 

Ca atare, nu este prezentă excepţia dirimantă şi peremtorie a autorităţii de 
lucru judecat prevăzută de art. 1201 Cod civil. 

Faţă de cele ce preced, în baza art. 297 alin. (1) teza I Cod procedură civilă, 
curtea va admite apelul , va desfiinţa hotărârea primei instanţe şi va trimite cauza 
spre judecare în fond Tribunalului Sălaj. 

 
5.Nemotivarea hotărârii; nesoluţionare fond; casare cu 

trimitere 
 

Dacă hotărârea instanţei de fond nu corespunde exigenţelor impuse de art. 
261 alin. (1) pct. 5 Cod procedură civilă, aceasta echivalează cu o necercetare în 
totalitate a cauzei sub toate aspectele, motiv ce atrage desfiinţarea hotărârii.  

Curtea de Apel Cluj, secţia comercială şi de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 7 din 22 ianuarie 2007 

 
Prin sentinţa civilă nr. 4.025 din 30.10.2006 pronunţată în dosarul nr.   

3.316/100/2006 al Tribunalului Maramureş – Secţia comercială, de contencios 
administrativ şi fiscal – au fost admise excepţiile invocate de pârâta S.C. „A.” 
CĂLINEŞTI S.R.L., jud. Maramureş şi, pe cale de consecinţă, a fost respinsă acţiunea 
promovată de reclamantul R.C., în contradictoriu cu pârâta S.C. „A.” Călineşti S.R.L. 
şi cu pârâtul Consiliul Local al Comunei Călineşti, jud. Maramureş. 

A fost obligat reclamantul să plătească pârâtei S.C. „A.” Călineşti S.R.L. suma 
de 631,25 lei noi, cu titlu de cheltuieli de judecată. 



Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că printr-o 
acţiune iniţială ce a făcut obiectul dosarului nr. 1.243/2003 al Judecătoriei Sighetu 
Marmaţiei, reclamantul R.C. a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii Consiliul Local al 
Comunei Călineşti şi S.C. „A.” Călineşti S.R.L., să se constate nulitatea absolută a 
unui proces-verbal încheiat la 12.09.1969 de fostul Consiliu Popular al Comunei 
Călineşti, de trecere în proprietatea statului a unor terenuri aparţinând antecesorilor 
săi, a certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria M.07 nr. 0980 emis de 
Ministerul Agriculturii şi Administraţiei precum şi a actului adiţional autentificat sub 
nr. 5.791/1995 emis în baza hotărârii nr. 2/17.07.1995 a A.G.E. din cadrul S.C. „A.” 
S.A. Sighetu Marmaţiei. 

După parcurgerea mai multor cicluri procesuale şi exercitarea căilor de atac 
(apel şi recurs), Curtea de Apel Cluj prin decizia nr. 2.554/A/15.12.2004 a statuat că 
faţă de obiectul acţiunii ce constă în constatarea nulităţii absolute a mai multor acte 
juridice, se impune disjungerea acesteia şi sesizarea instanţelor competente după 
natura acestora, aşa încât constatarea nulităţii absolute a certificatului de atestare a 
dreptului de proprietate urmează a fi soluţionată în primă instanţă de  Curtea de Apel 
Cluj – Secţia de contencios administrativ – pe când constatarea nulităţii absolute a 
actului adiţional adoptat de adunarea generală a acţionarilor unei societăţi 
comerciale, cât şi operaţiunile de divizare a patrimoniului acesteia, având natură 
comercială a fost trimisă spre soluţionare Tribunalului Maramureş – Secţia 
comercială. 

Ca urmare a trimiterii acestui capăt de cerere Tribunalului Maramureş, 
reclamantul a depus note scrise invocând nulitatea absolută a actului adiţional 
autentificat sub nr. 579/13.09.1995 determinată de nulitatea actului în temeiul căruia 
a fost emis, respectiv hotărârea nr. 2/17.07.1995 care a fost adoptată cu încălcarea 
disp. art. 115 din Legea nr. 31/1990 dar şi cele ale art. 113 şi art. 114 din aceeaşi lege 
vizând divizarea societăţilor comerciale, iar terenul în litigiu a fost cuprins în 
patrimoniul Filialei Călineşti prin hotărârea nr. 5 din 2.10.2000 a A.G.E.A. din cadrul 
S.C. „A.” S.A. Sighetu Marmaţiei, care a transformat această filială în societate cu 
răspundere limitată. 

La rândul său, pârâta S.C. „A.” Călineşti S.R.L. a invocat excepţia lipsei calităţii 
procesuale pasive în privinţa ei, a calităţii procesuale active a reclamantului, 
prescripţia dreptului de a ataca hotărârea şi lipsa interesului acestuia pentru a 
acţiona în justiţie. 

Privitor la excepţiile invocate, prima instanţă a reţinut că actul adiţional 
autentificat sub nr. 5.791/13.09.1995 a fost emis în baza hotărârii nr. 2/17.07.1995 a 
A.G.E.A din S.C. „A.” S.A. Sighetu Marmaţiei în legătură cu patrimoniul său. Potrivit 
art. 2 al hotărârii nr. 6 din 2.10.2000, societatea mamă S.C. „A.” S.A. Sighet şi-a 
schimbat forma juridică în societate cu răspundere limitată. 

La termenul de judecată din data de 4.09.2006 instanţa a pus în discuţie 
reclamantului necesitatea chemării în judecată în calitate de pârâta a societăţii care a 
emis actul a cărui nulitate se solicită a se constata, însă reclamantul a declarat că nu 
doreşte să cheme în judecată această societate. 

Faptul că terenul asupra căruia reclamantul pretinde un drept de proprietate 
este înscris în C.F. 3235 Călineşti, nr. top. 443 şi 444 în favoarea S.C. „A.” S.A. – 
Filiala 5 Călineşti înscrisă la O.R.C. sub nr. J.24/376/1996, transformată ulterior în 
societate cu răspundere limitată, potrivit adresei nr. 41.503/16.10.2006 emisă de 
O.R.C. de pe lângă Tribunalul Maramureş, nu îi conferă acesteia din urmă calitate 
procesuală pasivă în condiţiile în care actul a cărui nulitate se solicită a se constata a 
fost emis de S.C. „A.” S.A. Sighetu Marmaţiei, devenită ulterior S.C. „A.” Sighet S.R.L., 



aceleaşi concluzii reţinându-se şi în privinţa Consiliului Local al Comunei Călineşti, 
calitatea procesuală pasivă a acestuia justificându-se numai în ceea ce priveşte 
constatarea nulităţii procesului-verbal încheiat la 12.09.1969, petit soluţionat prin 
decizia civilă nr. 2.554/A/2004 pronunţată în dosarul nr. 12.601/2004 al  Curţii de 
Apel Cluj. 

În ceea ce priveşte criticile formulate de reclamant privind modul de convocare 
a adunării generale extraordinare a acţionarilor, validitatea deliberărilor, prezenţa 
acţionarilor, capitalul social reprezentat în consiliul de administraţie şi cvorumul cu 
care s-a adoptat hotărârea, acestea sunt aspecte care ar putea fi invocate de acţionarii 
care nu au fost prezenţi la şedinţă sau prezenţi fiind au votat împotrivă, ori 
reclamantul nu a deţinut niciodată calitatea de acţionar. 

Împotriva acestei hotărâri reclamantul R.C. a declarat apel 
Apelul declarat în cauză este întemeiat. 
Astfel, analizând actele şi lucrările dosarului din perspectiva motivelor de apel 

invocate, dar şi a prevederilor legale incidente, Curtea reţine următoarele: 
Într-adevăr, în dispozitivul hotărârii atacate se arată că au fost admise toate 

excepţiile invocate de societatea pârâtă şi drept consecinţă acţiunea reclamantului a 
fost respinsă, cu obligarea lui la plata cheltuielilor de judecată. 

Motivarea hotărârii însă nu conduce întru-totul la soluţia pronunţată. Este 
bine cunoscut că motivarea hotărârii cuprinde arătarea argumentelor ce sunt aduse 
pentru justificarea temeiniciei şi legalităţii soluţiei, constând în analiza şi evaluarea 
probelor pe baza cărora s-a stabilit existenţa sau inexistenţa faptelor şi împrejurărilor 
care au generat litigiul dintre părţi şi apoi justificarea aplicării în cauza judecată a 
normelor de drept incidente. 

Raţiunea obligativităţii motivării oricărei hotărâri subzistă atât în facilitarea 
controlului din partea instanţei superioare cu prilejul exercitării căilor de atac de 
părţile interesate, deoarece acesta devine efectiv numai dacă se cunosc temeiurile pe 
care se sprijină hotărârea atacată, cât şi pentru părţile cărora li se adresează şi care 
trebuie să cunoască din expunerea sistematică şi logică a consideraţiunilor de fapt şi 
de drept, temeiurile ce au condus la soluţia dată, putând astfel combate argumentele 
pe care le găsesc nefondate. 

Or, în cazul de faţă, aşa după cum s-a expus, hotărârea mai sus arătată nu 
corespunde exigenţelor impuse de disp. art. 261 alin. 1 pct. 5 C.pr.civ., ceea ce 
echivalează cu o necercetare în totalitate a cauzei sub toate aspectele cu care instanţa 
a fost sesizată şi nici nu cuprinde toate temeiurile de fapt şi de drept pe care soluţia se 
întemeiază pentru a se putea efectua un control judiciar efectiv. 

Drept urmare, având în vedere disp. art. 297 alin. 1 C.pr.civ., aşa după cum au 
fost ele modificate prin Legea nr. 219/2005 şi care arată că „de la în cazul în care se 
constată că, în mod greşit prima instanţă a rezolvat procesul fără a intra în cercetarea 
fondului ori judecata s-a făcut în lipsa părţii care nu a fost legal citată, instanţa de 
apel va desfiinţa hotărârea atacată şi va trimite cauza spre rejudecare primei 
instanţe”, urmează a se proceda în sensul acestei norme legale. 

Cu prilejul rejudecării este necesar ca prima instanţă să analizeze şi să evalueze 
în toată complexitatea loc raporturile juridice deduse judecăţii pornind de la faptul că 
reclamantul a invocat nulităţi absolute a actelor prin care terenurile pretinse ale 
antecesorilor săi ar fi ajuns în proprietatea societăţii comerciale pârâte, dar şi 
apărările acesteia în raport cu toate probele administrate deja, dar şi cu cele ce se vor 
dovedi utile, pertinente şi concludente, dând răspuns tuturor aspectelor invocate în 
conformitate cu dispoziţiile legale incidente. 

 



6. Necercetarea fondului; casare cu trimitere 
 
Omisiunea instanţei de a argumenta temeinic de ce a acceptat opinia unui 

expert tehnic şi de ce a respins opiniile celorlalţi experţi coroborată cu omisiunea de 
a se pronunţa asupra cererii de a se efectua o nouă expertiză, echivalează cu 
necercetarea fondului, în sensul dispoziţiilor art.20 alin.3 teza finală din Legea 
nr.554/2004 şi art.312 alin.5 C.proc.civ., ceea ce atrage casarea hotărârii cu 
trimitere spre rejudecare. 

Curtea de Apel Cluj, secţia comercială şi de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 177 din 29 ianuarie 2007 

 
Prin sentinţa civilă nr. 1.756 din 27.10.2006 pronunţată în dosarul 

nr.74/117/2004 a Tribunalului Cluj – Secţia mixtă de contencios administrativ şi 
fiscal, conflicte de muncă şi asigurări sociale – a fost admisă în parte acţiunea 
formulată de reclamanta S.C. „D.L.” S.A. CLUJ-NAPOCA împotriva pârâtei 
DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ şi s-a anulat în parte 
decizia nr. 203 din 5.08.2004 şi procesul-verbal din 16.04.2004 în ce priveşte suma 
de 665.768.378 lei vechi considerată de expertiza contabilă ca sumă nedatorată şi au 
fost menţinute actele atacate pentru suma de 1.296.446.953 lei vechi. 

Prin aceeaşi hotărâre a fost obligată pârâta la plata sumei de 10.000.000 lei 
vechi cheltuieli de judecată către reclamantă. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut, pe baza actelor şi 
lucrărilor dosarului următoarele: 

Prin procesul-verbal încheiat la data de 16.04.2004 s-a efectuat controlul fiscal 
asupra reclamantei privind modul de evidenţiere, calculare şi virare a obligaţiilor faţă 
de bugetul de stat. Inspectorii au constatat că se impune obligarea reclamantei la 
plata sumei de 1.459.008.078 lei vechi reprezentând 320.848.779 lei T.V.A., 
80.025.968 lei vechi majorări de întârziere, 21.637.333 lei penalităţi de întârziere, 
641.456.956 lei impozit pe profit suplimentar, 337.937.897 lei majorări de întârziere 
şi 57.101.146 lei penalităţi de întârziere. 

Reclamanta a contestat acest proces-verbal însă prin decizia nr. 203 din 
5.08.2004 pârâta D.G.F.P. Cluj a respins contestaţia. 

A considerat pârâta că s-a procedat legal la colectarea T.V.A.-ului aferent 
primelor de asigurare întrucât art. 18 alin. 1 lit. a şi alin. 2 lit. b din Legea nr. 
345/2002 prevede cuprinderea în baza de impozitare T.V.A.-ului aferent cheltuielilor 
accesorii privind asigurarea decontată cumpărătorului, deoarece societatea de leasing 
nu are calitatea de agent de asigurări ci de proprietar a bunurilor asigurate şi nu îi 
sunt aplicabile prev. art. 6 lit. A pct. i din O.G. nr. 17/2000 şi art. 9 alin. 2 lit. e din 
Legea nr. 345/2002. 

În ceea ce priveşte impozitul pe profit suplimentar stabilit, suma este compusă 
din recalcularea impozitului datorat de societate ca urmare a nerepartizării la surse 
proprii de finanţare a profitului reinvestit şi a sumelor aferente reducerii impozitului 
pe profit, nefiind respectate prevederile art. 9 alin. 2 din Legea nr. 189/2001. Prin 
urmare, în ce priveşte repartizarea la surse proprii de finanţare a profitului investit şi 
calcularea acestuia după scăderea creditelor bancare contractate, această obligaţie 
rezultă din decizia nr. 3/2002 a Ministerului Finanţelor Publice care nu conţine 
prevederi contradictorii legii pe care o interpretează şi chiar şi fără această decizie, 
interpretarea logică şi contabilă  a Legii nr. 189/2001 duce la această concluzie. 



Privitor la evaluarea creanţelor la valoarea probabilă de încasare, aceasta 
rezultă din prevederile art. 20 din O.M.F. nr. 1.684/2002, astfel că afirmaţiile 
reclamantei nu sunt relevante pentru că la emiterea facturilor reprezentând ratele de 
leasing neîncasat se utilizează tot contul 411. 

Reclamanta a ridicat excepţia de nelegalitate a deciziei nr. 3/2002 arătând că 
aceasta încalcă disp. art. 15 alin. 2 din Constituţie şi art. 139 alin. 1 din Constituţie, 
art. 44 alin. 2 din Constituţie, excepţie respinsă ca inadmisibilă, apoi a invocat 
excepţia de nelegalitate a aceluiaşi act normativ care de asemenea a fost respinsă de  
Curtea de Apel Cluj prin sentinţa civilă nr. 265/2006 menţinută prin decizia nr. 
2.762/2006 de I.C.C.J. 

În cauză a fost efectuată o expertiză contabilă care a urmărit stabilirea faptului 
dacă potrivit actelor fiscale societatea a respectat prevederile legale privitor la 
utilizarea profitului pentru realizarea de investiţii, dacă reducerea cu 50 % a 
impozitului pe profit s-a calculat şi înregistrat în contabilitate corect, dacă punctul de 
vedere al organului fiscal referitor la ajustarea creanţelor şi înregistrarea ca venituri 
impozabile a diferenţelor favorabile are acoperire în reglementări contabile, dacă în 
situaţia contractelor de leasing financiar s-a procedat corect cu privire la 
neincluderea în baza de calcul a T.V.A., a primelor de asigurare plătite de societate în 
contul utilizatorului şi refacturarea acestora şi dacă reclamanta datorează sumele din 
procesul-verbal de control. 

Expertul contabil a răspuns la aceste obiective, arătând că societatea în 
perioada 2001 – 2002 nu a luat în considerare creditele bancare şi momentul 
efectuării investiţiilor şi anume nu s-a luat în calcul reducerea impozitului cu 50 % 
pentru profitul reinvestit şi sursele atrase. De asemenea s-a menţinut că nefiind 
calculată corect reducerea de 50 % a profitului reinvestit nu s-a înregistrat în 
contabilitate repartizarea sumelor utilizate din profit, iar reducerea de care poate 
beneficia societatea pe perioada 2001 – 2002 este de 27.987.927 lei vechi. 

S-a arătat că reclamanta nu datorează sumele stabilite suplimentar de organele 
de control, respectiv 137.353.506 lei impozit pe profit, 60.564.529 lei majorări 
aferente, 17.350.336 lei penalităţi aferente precum şi T.V.A. suplimentar de 
320.848.781 lei, majorări de întârziere de 80.025.968 lei, penalităţi de întârziere de 
21.637.333 lei, astfel concluziile au fost în sensul că suma de 665.768.378 lei nu este 
datorată de reclamantă, fiind datorată doar suma de 1.296.446.953 lei. 

Contrar acestei opinii, expertul asistent a obiectat la concluziile stabilite de 
expertul principal, concluzionând că reclamanta nu datorează sumele stabilite 
suplimentar de organele de control. 

Instanţa de fond a arătat că întrucât procesul-verbal din data de 16.04.2004 şi 
decizia nr. 203 din 5.08.2004 au stabilit în cadrul controlului fiscal şi a soluţionării 
contestaţiei împotriva acestui control obligarea reclamantei la suma de 665.768.378 
lei care nu era datorată la bugetul de stat, se impune admiterea în parte a acţiunii 
acesteia pentru această sumă, conform dispozitivului citat la începutul 
considerentelor. 

Totodată, a mai considerat prima instanţă că nu s-au justificat susţinerile 
reclamantei în ceea ce priveşte nerespectarea de către actele administrativ-fiscale a 
condiţiilor de formă prev. de Codul de pr. fiscală, deoarece procesul-verbal de control 
a fost întocmit conform art. 100 din C.pr. fiscală care specifică faptul că rezultatul 
inspecţiei se consemnează în raport scris, care va sta la baza emiterii deciziei de 
impunere dacă aceasta urmează să se modifice, procesul-verbal constituind un act 
administrativ fiscal, iar contestaţia împotriva lui a fost soluţionată prin deciziei de 
către pârâtă. 



În final, pârâta a fost obligată şi la plata sumei de 10.000.000 lei cheltuieli de 
judecată potrivit art. 274 C.pr.civ. constând în onorariul parţial al expertului contabil. 

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs atât pârâta D.G.F.P. Cluj cât şi 
reclamanta S.C. „D.L.” S.A. Cluj-Napoca. 

Pârâta a solicitat admiterea recursului său, modificarea în parte a hotărârii 
atacate, în sensul respingerii în totalitate a acţiunii reclamantei şi exonerarea ei de la 
plata cheltuielilor de judecată. 

Reclamanta a cerut, la rândul său, admiterea propriului recurs, casarea 
sentinţei atacate, cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe pentru 
administrarea de probe noi, în principal, iar în subsidiar, admiterea recursului, 
modificarea aceleiaşi sentinţe în sensul admiterii în totalitate a acţiunii introductive 
de instanţă şi obligarea pârâtei la plata totalitatea cheltuielilor de judecată atât la 
instanţa de fond cât şi la cea din recurs. 

Prima recurentă, invocând dispoziţiile art. 304 pct. 9 şi art. 3041 C.pr.civ., 
aducând critici de nelegalitate şi netemeinicie soluţiei care s-a bazat exclusiv pe 
opiniile expertului, neţinând cont de obiecţiunile pârâtei, a interpretat greşit 
prevederile art. 77 din O.M.F.P. nr. 1.784/2002 care se referă la înregistrarea în 
contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor aferente contractului de leasing financiar la 
locator şi nu la cuprinderea sau excluderea din baza impozabilă a unor venituri aşa 
cum a înţeles expertul. 

Legea specială care reglementează determinarea profitului impozabil şi a 
impozitului pe profit este Legea nr. 414/2002 care la art. 7 alin. 1 precizează că 
profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă 
şi cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora dintr-un an fiscal, din care se scad 
veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile nedeductibile. Iar la următorul 
articol, unde sunt prevăzute expres veniturile neimpozabile, nu sunt incluse 
veniturile rezultate din evaluarea creanţelor pentru care prin contractele încheiate 
între părţi se prevede ajustarea sumelor de încasat sau de plătit în funcţie de cursul 
altor valute. 

Cu privire la includerea primelor de asigurare refacturate utilizatorului în baza 
de calcul a T.V.A., hotărârea a fost de asemenea criticată deoarece s-a bazat exclusiv 
pe opinia expertului, contrar dispoziţiilor art. 9 lit. f din O.G. nr. 51/1997 republicată, 
potrivit cărora locatorul/finanţatorul are obligaţia să asigure printr-o societate de 
asigurare bunurile oferite în leasing. Prin urmare, societatea de leasing, în calitate de 
proprietar al bunului care face obiectul contractului de leasing, a asigurat bunurile 
respective în numele şi pe seama sa, fiind beneficiarul poliţelor de asigurare, chiar 
dacă în contractele încheiate cu utilizatorii, la art. 15, se prevede că primele de 
asigurare vor fi plătite de utilizator. 

Actul normativ care reglementează organizarea, funcţionarea intermedierilor 
în asigurări este Legea nr. 32/2000 cu modificările şi completările ulterioare, iar în 
art. 7 sunt definiţi intermediarii în asigurări (agenţii de asigurare şi brokeri) fiind 
arătate şi condiţiile de asigurare. Societatea de leasing nu este societate de asigurare-
reasigurare şi nici intermediar în astfel de activităţi, iar facturarea primelor de 
asigurare către beneficiar nu se încadrează la operaţiuni scutite de T.V.A. conform 
art. 6 lit. A pct. i din O.U.G. nr. 17/200 şi art. 9 alin. 2 lit. e din Legea nr. 345/2002. 

La pct. 8.12 din H.G. nr. 401/2000 se precizează că în cazul în care anumite 
elemente accesorii ale preţului nu sunt determinate în mod precis în momentul 
livrării bunurilor din ţară sau din import ori al prestării serviciilor, toate sumele 
percepute ulterior se impozitează separat în condiţiile prevăzute de ordonanţa de 
urgenţă. Reprezintă cheltuieli accesorii livrărilor de bunuri şi/sau prestărilor de 



servicii comisioanele, cheltuielile de ambalare, de transport, de asigurare şi altele de 
asemenea natură datorate de cumpărător,în măsura în care nu au fost cuprinse în 
preţurile negociate. 

Conform art. 18 alin. 1 din Legea nr. 345/2002, modificată şi completată, baza 
de impozitare a taxei pe valoarea adăugată este constituită pentru livrările de bunuri 
şi/sau prestările de servicii din tot ceea ce constituie contrapartida obţinută sau care 
urmează a fi obţinută de furnizor sau prestator din partea cumpărătorului, 
beneficiarului sau a unui terţ, inclusiv subvenţiile direct legale de preţul acestor 
operaţiuni, exclusiv T.V.A. 

La alin. 2 lit. b al aceluiaşi articol se precizează că sunt cuprinse în baza de 
impozitare cheltuielile accesorii cum ar fi: comisioanele, cheltuielile de ambalare, 
transport şi asigurare decontate cumpărătorului sau clientului. 

În finalul criticilor, pârâta-recurentă a obiectat şi asupra cuantumului 
cheltuielilor de judecată reprezentând o parte din onorariul expertului care a fost 
admisă la solicitarea reclamantei. 

A doua recurentă, invocând dispoziţiile art. 3041 raportat la art. 312  alin. 5 
teza a II-a C.pr.civ. a pretins că se impune casarea sentinţei cu trimiterea cauzei spre 
rejudecare pentru a se suplimenta probatoriul raportat la existenţa unor păreri 
diferite şi ireconciliabile între experţii care au întocmit expertiza în cauză. 

Deşi a solicitat realizarea unei noi expertize, eventual printr-o comisie de 
experţi, prima instanţă a respins fără motivare această solicitare, punând-o în 
imposibilitatea de a reînoii această cerere. 

În ceea ce priveşte solicitarea subsidiară, această recurentă a pretins admiterea 
în totalitate a acţiunii sale, validând poziţia exprimată de expertul asistent S.L., 
deoarece procesul-verbal întocmit de organele fiscale conţine vicii de formă şi fond, 
ducând la nulitatea lui şi de altfel, acest act nu constituie titlu de creanţă fiscală fiind 
necesară emiterea unei decizii de impunere fiscală, aducând critici punctuale atât 
reţinerilor privind T.V.A.-ul suplimentar datorat cât şi impozitului pe profit stabilit 
suplimentar faţă de reglementările în vigoare la datele respective. 

Recursurile declarate în cauză sunt întemeiate şi urmează a fi admise ţinând 
cont de următoarele aspecte: 

Examinând actele şi lucrările dosarului din perspectiva principalului motiv de 
recurs care vizează casarea cu trimitere, se constată că după efectuarea expertizei 
tehnice contabile dispusă în cauză de prima instanţă, depunerea raportului la dosar şi 
rezolvarea obiecţiunilor ridicate de părţi, concluziile celor 2 experţi au rămas, în 
privinţa obiectivelor 1, 2 şi 5 contrare, fiecare folosindu-se de cunoştinţele 
profesionale, pretinzând că părerea lui este cea corectă. 

Faţă de această situaţie, reclamanta a formulat în scris o nouă cerere în 
probaţiune pentru termenul din 20.05.2005 solicitând faţă de contradicţiile evidente 
efectuarea unei noi expertize, cerere care a fost prorogată pentru termenul din 
16.06.2005, urmând ca instanţa să se pronunţe după completarea plăţii diferenţei de 
onorariu pentru expert. 

La acest termen însă cererea a fost respinsă fără o motivare justificată, instanţa 
considerând că reclamanta nu ar fi depus în timp util diferenţa de onorariu pentru 
prima expertiză şi apoi a urmat suspendarea soluţionării cauzei pentru sesizarea 
Curţii Constituţionale cu rezolvarea unei excepţii de neconstituţionalitate, apoi 
suspendarea pentru soluţionarea unei excepţii de nelegalitate la  Curtea de Apel Cluj 
şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ambele în final respinse), astfel că la reluarea 
judecăţii nu s-a mai pus problema contradicţiilor evidente între părerile celor 2 
experţi. 



În aceste împrejurări, aşa după cum susţine şi prima recurentă, instanţa de 
fond a preluat efectiv concluziile primului expert, fără a argumenta în mod temeinic 
de ce au fost înlăturate atât obiecţiunile pârâtei cât şi părerea opusă a celuilalt 
specialist. 

Dispoziţiile art. 201 C.pr.civ. arată că expertiza, ca mijloc de probă, este 
folosită de instanţă pentru lămurirea unor împrejurări de fapt, atunci când este 
necesară apelarea la părerea unor specialişti, stabilind totodată prin încheiere 
punctele asupra cărora ei urmează să se pronunţe. 

Or, în cazul de faţă, cum instanţa a considerat proba respectivă utilă, 
pertinentă şi concludentă pentru justa soluţionare a cauzei şi a admis-o, iar după 
administrarea ei s-a aflat în situaţia unor păreri ale specialiştilor contrare asupra 
obiectivelor propuse, soluţionând totuşi cauza, ignorând solicitarea de efectuare a 
unei noi lucrări de expertiză, eventual de o comisie de 3 experţi, se apreciază de Curte 
că nu s-a făcut o cercetare temeinică a fondului. 

Aceasta implică, având în vedere dispoziţiile art. 20 alin. 3 teza finală din 
Legea nr. 554/2004, în referire la art. 312 alin. 5 C.pr.civ., admiterea ambelor 
recursuri, casarea hotărârii şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe. 

Cu prilejul rejudecării cauzei, prima instanţă va avea în vedere necesitatea 
efectuării unei noi expertize contabile, pentru lămurirea împrejurările de fapt 
considerate necesare unei juste soluţionări a cauzei, dar în acelaşi timp va avea în 
vedere şi toate celelalte motive şi apărări în drept invocate de ambele recurente în 
cererile lor care faţă de soluţia preconizată nu se mai impun a fi analizate, dând 
posibilitatea ambelor părţi să folosească în egală măsură dublul grad de jurisdicţie. 

 
Necercetarea fondului; casare cu trimitere. 
 
Soluţionarea cauzei fără a pune în discuţia părţilor natura juridică 

a precizării de acţiune, echivalează cu nesoluţionarea fondului 
(consecinţă a lipsei rolului activ al judecătorului fondului), motiv de 
casare cu trimitere pentru rejudecare 

Curtea de Apel Cluj, secţia comercială şi de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 394 din 22 februarie 2007 

 
Prin sentinţa civilă nr. 2485/16 noiembrie 2006 pronunţată în dosarul nr. 

3466/84/2006 al Tribunalului Sălaj s-a respins ca nefondată acţiunea formulată de 
reclamantul S.F. în contradictoriu cu PRIMĂRIA COMUNEI NUŞFALĂU. 

În motivare, s-a reţinut că, deşi pârâta i-a cauzat reclamantului o vătămare în 
drepturile acestuia prin neîndeplinirea obligaţiilor de a-i furniza informaţiile de 
interes public, pe parcursul litigiului obligaţia a fost îndeplinită, aşa încât acţiunea 
apare ca nefondată. 

De asemenea, s-a reţinut că, în înţelesul art. 5 din Legea nr. 544/2001 
informaţiile solicitate de reclamant nu sunt de interes public ci de interes personale, 
însă în ambele situaţii pârâta avea obligaţia de a comunica refuzul motivat cu privire 
la informaţiile solicitate. 

Împotriva acestei sentinţe s-a declarat recurs. 
În motivare arată că, contrar celor reţinute de instanţă, întâmpinarea 

formulată de pârâtă la fond nu conţine informaţiile solicitate la primele două puncte 
la acţiunea civilă introductivă. 



Analizând recursul prin prisma motivelor invocate,  a  art. 304 1 Cod procedură 
civilă , curtea reţine următoarele: 

Prin acţiunea promovată la Tribunalul Sălaj reclamantul S.F. a solicitat în 
contradictoriu cu PRIMĂRIA COMUNEI NUŞFALĂU furnizarea pe cheltuiala sa a 
unor informaţii despre care a arătat că intră în categoria celor prevăzute de Legea nr. 
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

Acţiunea a fost precizată la data de 27 octombrie 2006 cu o cerere de obligare 
a pârâtei la plata sumei de 1000 RON pe care reclamantul a arătat că le solicită cu 
titlu de „cheltuieli de judecată patrimoniale şi nepatrimoniale”. 

Prin sentinţa atacată cu recurs instanţa a omis să se pronunţe asupra precizării 
de acţiune, motiv de recurs prevăzut de art. 304 pct. 5 , raportat la art. 261 pct. 5 Cod 
procedură civilă şi nici nu şi-a exercitat rolul activ prevăzut de art. 129 Cod procedură 
civilă în sensul de a pune în discuţia părţilor natura juridică a precizării de acţiune, 
respectiv dacă fiind vorba despre o cerere nepatrimonială aceasta nu reprezenta de 
fapt o solicitare de plată a unor daune morale. Aceasta echivalează cu o necercetare a 
fondului cauzei şi impune casarea hotărârii potrivit art. 312 alin. 5 Cod procedură 
civilă şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe. 

O altă critică ce poate fi adusă hotărârii atacate se referă la dispoziţiile art. 5 
din Legea nr. 544/2001 care au fost interpretate greşit de prima instanţă deoarece 
acestea vizează informaţii pe care autoritatea publică le comunică din oficiu şi nu la 
cererea vreunei persoane interesate. 

Cu ocazia rejudecării se va analiza natura juridică a informaţiilor solicitate, în 
raport de care va depinde şi soluţia ce se va da asupra acţiunii întemeiată pe 
dispoziţiile Legii privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 312 alin 1 şi 5,  raportat la art. 20 
alin 3 din Legea nr. 554/2004 se va admite recursul declarat de reclamant, iar 
hotărârea atacată va fi casată în întregime urmând a se dispune trimiterea cererii 
pentru rejudecare în fond aceleiaşi instanţe. 

 
Necercetarea fondului; casare cu trimitere  
 
Omisiunea instanţei de fond de a se pronunţa asupra cererii de 

legalizare a două hotărârii judecătoreşti echivalează cu necercetarea 
fondului, motiv de casare cu trimitere spre rejudecare, în baza art. 312 
Cod pr. civ. 

 

Curtea de Apel Cluj, secţia comercială şi de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 462 din 28 februarie 2007 

 
Prin încheierea comercială nr. 4/CC/2007 pronunţată de Tribunalul Comercial 

Cluj s-a respins cererea formulată de petiţionara SC G.F.I. SRL având ca obiect 
investirea cu formulă executorie a sentinţei nr. 3226/2006 pronunţată de Tribunalul 
Comercial Cluj şi a deciziei civile nr. 178/2006 investită de către Curtea de Apel Cluj. 

Pentru a dispune în acest sens, instanţa de fond a reţinut  că cererea formulată 
de petiţionară privind investirea cu formulă executorie a sentinţei nr. 3226/C/2006  
a Tribunalului Cluj este nefondată, întrucât aceasta a depus o copie xerox a actului 
jurisdicţional, fără ca acesta să fie vizat pentru conformitate cu originalul.  

Împotriva hotărârii judecătoreşti mai sus menţionate, a formulat recurs 
recurenta SC G.F.I. SRL solicitând reformarea hotărârii atacate în sensul admiterii 



cererii de investire cu formulă executorie a sentinţei civile nr. 3226/13.06.2006 
pronunţată de Tribunalul Comercial Cluj şi a deciziei civile nr. 178/2006 investită de 
către Curtea de Apel Cluj. 

În subsidiar, recurenta a solicitat casarea încheierii atacate şi trimiterea cauzei 
spre rejudecare Tribunalului Comercial Cluj, conform dispoziţiilor art. 312 alin. 3 şi 5 
Cod pr. civ. 

În motivarea recursului exercitat recurenta a învederat că instanţa de fond a 
realizat o greşită aplicare a prevederilor legale incidente în materia analizată, 
întrucât, dispoziţiile art. 269, art. 261 alin. 3 Cod pr.civ. nu condiţionează investirea 
cu formulă executorie a unei hotărâri judecătoreşti de prezentarea unei copii vizate 
pentru conformitate cu originalul. 

S-a susţinut totodată că instanţa nu a examinat cererea de investire cu formulă 
executorie a deciziei civile nr. 178/2006 a Curţii de Apel Cluj neverificând condiţiile 
de fond şi de formă pentru investirea acestei hotărâri deşi aceasta era vizată pentru 
conformitate cu originalul, fiind depusă în copie. 

Analizând recursul exercitat de recurentă prin prisma prevederilor art. 312 
Cod pr.civ., Curtea îl va aprecia drept fondat, considerent pentru care urmează să îl 
admită în considerarea cererii subsidiare de reformare şi va dispune casarea hotărârii 
recurate cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe. 

Pentru a dispune în acest sens, Curtea va avea în vedere împrejurarea că prin 
cererea formulată SC G.F.I. SRL a solicitat  legalizarea şi investirea cu formulă 
executorie a sentinţei civile nr. 3226/2006, pronunţată de Tribunalul Comercial Cluj 
şi a deciziei civile nr. 178/2006 pronunţată de Curtea de Apel Cluj. 

Asupra cererii de legalizare a celor două acte jurisdicţionale instanţa nu s-a 
pronunţat, după cum nu a soluţionat în mod expres nici cererea referitoare la 
investirea cu formulă executorie a deciziei civile nr. 178/2006. 

Cu prilejul rejudecării prima instanţă se va pronunţa asupra cererii de 
legalizare a celor două hotărâri judecătoreşti, urmând a statua totodată asupra 
admisibilităţii cererii de investire a hotărârilor judecătoreşti în discuţie, prin prisma 
prevederilor art. 374, art. 376 Cod pr.civ. 

 
Necercetarea fondului; casare cu trimitere. 
 
Prin soluţionarea cererii de chemare în judecată aşa cum a fost 

precizată după închiderea dezbaterilor, cu ocazia cuvântului pe fond, se 
încalcă dispoziţiile art. 132 Cod pr. civ. 

Curtea de Apel Cluj, secţia comercială şi de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 229 din 2 februarie 2007 

 
Prin sentinţa civilă nr. 4152 din 8 noiembrie 2006 a Tribunalului Maramureş 

s-a admis acţiunea precizată formulată de reclamanţii C.S.C. şi C.L., împotriva pârâtei 
Consiliul local Fărcaşa şi în consecinţă, pârâta a fost obligată să fixeze pe ordinea de 
zi a şedinţei Consiliului local cererea reclamanţilor privind trecerea din domeniul 
public în cel privat al comunei Fărcaşa pentru imobilul situat în Fărcaşa, str.I. şi să 
adopte o hotărâre cu privire la această cerere în cel mult 30 de zile de la data 
rămânerii irevocabile a prezentei sentinţe. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Reclamanţii C.S.C., C.L. şi D.I. au chemat în judecată CONSILIUL LOCAL 

FARCAŞA pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se treacă imobilul situat în 



Fărcaşa, str. I. unde reclamanţii, medici, îşi desfăşoară activitatea profesională, din 
domeniul public în domeniul privat al comunei iar reclamanţii şi-au precizat acţiunea 
în sensul de-a obliga pârâta să fixeze pe ordinea de zi discuţia cererii lor în sensul 
aprobării trecerii imobilelor, cabinete medicale, din domeniul public în cel privat al 
comunei. 

În motivarea cererii reclamanţii au arătat în esenţă că şi-au exprimat dorinţa 
de-a cumpăra spaţiile unde îşi desfăşoară activitatea - primii doi în calitate de medici 
de medicină generală iar cel din urmă în calitate de medic stomatolog - dar s-au lovit 
de refuzul pârâtei care a invocat că imobilele fac parte din domeniul public al 
comunei, situaţie în care nu pot fi înstrăinate. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâtul Consiliul Local Fărcaşa. 
Recurentul a arătat că solicitarea reclamanţilor înregistrată sub nr. 

2697/15.09.2006 a făcut obiectul ordinii de zi a şedinţei Consiliului local din data de 
29.09.2006, aspect comunicat acestora prin răspunsul înregistrat sub nr. 
2697/5.10.2006, situaţie de fapt în raport de care hotărârea pronunţată de instanţa 
de fond nu are suport legal. De asemenea, solicitarea i-a fost adresată şi anterior, în 
repetate rânduri. 

Analizând recursul declarat, Curtea reţine următoarele : 
Recursul este fondat şi urmează a fi admis. 
Prin hotărârea atacată pârâtul Consiliul Local a fost obligat să fixeze pe 

ordinea de zi a şedinţei sale, cererea reclamanţilor şi să adopte o hotărâre cu privire la 
această cerere în cel mult 30 de zile de la data rămânerii irevocabilă a sentinţei. 

Această obligaţie instituită în sarcina pârâtului nu-şi are corespondent într-o 
cerere făcută în acest sens de către reclamanţi. Mai mult, cererii exprese formulate de 
către reclamanţi nu au primit o soluţionare şi nu se reflectă în dispozitiv. 

În toate cazurile, judecătorii hotărăsc numai asupra cererilor formulate de 
părţi, şi toate cererile acestora trebuie să primească o soluţie. 

In situaţia părţii aflate în postură ofensivă, a reclamanţilor, petitele formulate 
de aceştia în cadrul acţiunii trebuie să primească o rezolvare şi să se reflecte ca atare 
în dispozitiv, lucru cu atât mai vizibil în cazul admiterii acţiunii, cum este cel de faţă. 

Prin cererea introductivă de instanţă, reclamanţii au solicitat obligarea 
pârâtului să treacă un anumit imobil, în care-şi desfăşoară activitatea cabinetele 
medicale ale reclamanţilor, din domeniul public în domeniul privat al comunei. 

Până la hotărârea primei instanţe nu există vreun alt înscris care să conţină o 
nouă manifestare de voinţă a reclamanţilor în legătură cu acţiunea. 

De asemenea, la termenul când a avut loc pronunţarea hotărârii nu s-a 
efectuat vreo precizare orală a cererii de chemare în judecată. 

Abia după închiderea dezbaterilor, cu ocazia cuvântului în fond, la întrebarea 
instanţei dacă formularea cererii de chemare în judecată este adecvată, reprezentanta 
reclamanţilor şi-a precizat acţiunea în sensul că solicită consiliului local, fixarea pe 
ordinea de zi a proximei şedinţe a problemei referitoare la trecerea imobilului din 
domeniu public în cel privat al comunei. 

Această aşa numită precizare nu este efectuată conform disp. art. 132 C. pr. 
civ., aşa cum în mod corect a observat recurentul. După închiderea dezbaterilor, nu 
este posibilă nici modificarea cererii şi nici depunerea de probe. 

Faţă de acest aspect, modificarea acţiunii este nelegală, iar modul în care 
instanţa s-a pronunţat cu privire la un cadru procesual greşit este la rândul său 
nelegal. 



Având în vedere cele de mai sus, instanţa urmează ca in baza art.312 C.pr.civ., 
să admită recursul, să caseze în întregime hotărârea atacată şi să trimită cauza spre 
rejudecare aceleaşi instanţe. 

 
CALEA DE ATAC: LEGEA NR. 550/2002 
 
În situaţiile reglementate de art. 27 din Legea nr. 550/2002 se 

pronunţă hotărâri susceptibile de a fi supuse căii de atac a recursului, 
fiind de strictă aplicare dispoziţiile din Legea nr. 550/2002 în care se 
prevede în mod expres că sentinţa este irevocabilă. 

Curtea de Apel Cluj, secţia comercială şi de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 328 din 15 februarie 2007 

 
Prin sentinţa civilă nr.1837 din 3 noiembrie 2006 pronunţată de Tribunalul 

Cluj s-a admis acţiunea formulată de SC A.I. SRL în contradictoriu cu Comisia de 
vânzare a spaţiilor comerciale şi de prestări servicii din cadrul 
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA şi CONSILIUL 
LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA. 

S-a anulat Hotărârea nr.2/2006 a Comisiei de vânzare a spaţiilor comerciale 
conform Legii nr.550/2002 şi au fost obligaţi pârâţii CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA şi COMISIA DE VÂNZARE A SPAŢIILOR 
COMERCIALE CONFORM LEGII NR.550/2002 să încheie cu reclamanta contract de 
vânzare-cumpărare prin negociere directă privitor la spaţiul situat în Cluj-Napoca, 
str. J., în suprafaţă de 173,3 m.p. la preţul stabilit prin raportul de evaluare. Au fost 
obligaţi pârâţii să achite reclamantei suma de 4.390 lei cheltuieli de judecată 
constând în onorar expert şi onorariu avocaţial. 

Pentru a hotărî în acest sens prima instanţă a reţinut, în esenţă, că Hotărârea 
nr.2/2006 adoptată de Comisia de vânzare a spaţiilor comerciale şi de prestări 
servicii conform Legii nr.550/2002 Cluj-Napoca (în continuare, Comisia) este 
nelegală întrucât refuzul vânzătorului de a încheia contractul de vânzare cu 
reclamanta nu este justificat aşa cum prevede art.10 din Legea nr.550/2002.Instanţa 
de fond a reţinut că argumentul conform căreia reclamanta a înregistrat restanţe la 
plata chiriei pe o perioadă de cel puţin 6 luni consecutiv nu este întemeiat fiind 
înlăturat pe baza concluziilor raportului de expertiză contabilă. 

Împotriva acestei sentinţe, pârâţii Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca 
şi Comisia au declarat recurs în termen legal, ambii recurenţi solicitând modificarea 
sentinţei în sensul respingerii acţiunii reclamantei.  

Examinând recursurile prin prisma motivelor de nelegalitate invocate, ţinând 
seama de actele şi lucrările dosarului şi de apărările reclamantei intimate, Curtea 
apreciază că sunt fondate, sentinţa urmând a fi casată doar parţial în limitele şi 
pentru considerentele ce urmează: 

1. Înainte de a trece la analiza în fond a recursului şi a motivelor de nelegalitate 
invocate, Curtea consideră că este necesar să se pronunţe şi asupra admisibilităţii 
recursului, cu atât mai mult cu cât hotărârea primei instanţe conţine menţiunea 
„irevocabilă” şi pe care recurenţii au combătut-o în recurs, fără a se lovi însă de o 
opoziţie din partea reclamantei intimate. 

Este fără dubiu că litigiul de faţă se grefează pe normele şi dispoziţiile legale 
conţinute de Legea nr. 550/2002 cu modificările şi completările ulterioare. 



Din conţinutul cererii introductive de instanţă Curtea reţine că, obiectul 
concret al litigiului este format din 3 capete de cerere: (1) verificarea legalităţii 
Hotărârii nr. 2/2006 a Comisiei, (2) obligarea pârâtului Consiliul Local al  Cluj-
Napoca în calitate de vânzător să încheie cu reclamanta prin negociere directă 
contractul de vânzare-cumpărare pentru spaţiul din litigiu, preţul de plecare fiind 
preţul ce urmează a fi stabilit prin raportul de evaluare ce se va întocmi în cauză şi (3) 
cauza privind obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată în caz că se vor 
opune admiterii acţiunii. 

Conform art. 1 alin. 1 din Legea nr. 550/2002, acest act normativ stabileşte 
cadrul juridic pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi a celor de prestări servicii 
pentru proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a 
consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes 
local, denumite în continuare spaţii comerciale şi de prestări servicii. 

Din economia legii sus arătate se reţine că procedura de vânzare se desfăşoară 
prin intermediul şi cu concursul unei comisii speciale într-o procedură administrativă 
etapizată sub controlul instanţelor judecătoreşti de contencios administrativ . 
Adiacent acestei afirmaţii este de notat că legea conţine dispoziţii speciale privind 
contenciosul administrativ, derogatorii de la dreptul comun şi o normă de trimitere la 
dreptul comun pentru alte litigii. Altfel spus, din conţinutul dispoziţiilor art.27 din 
Legea nr.550/2002 se desprinde regula conform căreia litigiile ce se grefează pe 
această lege sunt supuse normelor de drept comun în materia contenciosului 
administrativ (în prezent conform art. 29 din Legea nr. 554/2004 se aplică această 
nouă lege) şi în mod excepţional când litigiile se circumscriu sferei de aplicare a art.8, 
9 şi 10 din Legea nr. 550/2002, respectiv vizează proceduri de vânzare reglementate 
de aceste norme legale, se aplică contenciosul special prevăzut de Legea nr. 
550/2002. In aceste ipoteze de excepţie judecata în primă instanţă aparţine secţiei de 
contencios administrativ a tribunalului, se face de urgenţă, cu citarea contestatorului, 
a Comisiei şi a evaluatorului. Totodată, legea prevede că, Comisia este reprezentată 
de preşedintele acesteia, participarea primarului este obligatorie iar hotărârea 
tribunalului este definitivă şi irevocabilă. 

Curtea reţine că tribunalul a reţinut aplicabile aceste norme ce consacră 
contenciosului administrativ special deoarece litigiul se grefează   pe dispoziţiile 
art.10 din Legea nr.550/2002. 

Aşa cum recunosc toate părţile litigante litigiului de faţă nu-i  sunt aplicabile 
dispoziţiile art.10 din Legea nr.550/2002. Şi este aşa, deoarece în speţă  nu avem de a 
face cu un refuz al vânzătorului ce ar surveni după finalizarea procedurii de vânzare, 
ci avem de a face cu respingerea cererii de vânzare prin negociere directă a spaţiului 
din litigiu dată prin  Hotărârea nr.2 din 31.01.2006 adoptată de  Comisie. 

Aşa fiind, Curtea reţine că litigiului de faţă îi sunt aplicabile  dispoziţiile 
procedurale de drept comun în materia contenciosului administrativ aşa cum se 
desprinde din prevederile art.27 din Legea nr.550/2002 corelate cu prevederile 
art.29 din Legea nr.554/2004. 

Din această perspectivă, Curtea reţine că hotărârea primei instanţe este 
susceptibilă de a fi atacată cu recurs deoarece Legea contenciosului administrativ 
nr.554/2004 recunoaşte dublul grad de jurisdicţie în materia contenciosului 
administrativ: judecata în primă instanţă şi în recurs. 

Cu acest prilej, Curtea reaminteşte principiul conform căruia calea de atac nu 
este dată de judecător ci de legea procedurală. De altfel, însuşi art.129 din Constituţia 
României revizuită şi republicată în anul 2003, dispune, fără echivoc că împotriva 
hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de 



atac, în condiţiile legii iar conform dispoziţiilor art.126 alin.2 din aceeaşi  Constituţie, 
competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai 
prin lege. 

Cum, potrivit dispoziţiilor art.10 alin.2 din Legea nr.554/2004, instanţa de 
recurs faţă de o hotărâre pronunţată de tribunalul de contencios administrativ şi 
fiscal este curtea de apel, revine acestei instanţe prerogativa de a statua în ce măsură 
hotărârea atacată este susceptibilă de a fi atacată cu recurs şi în ce măsură se poate 
legal învesti cu judecarea recursului. 

Faţă de cele ce preced, Curtea constată că hotărârea Tribunalului Cluj este 
susceptibilă de recurs, nefiind irevocabilă, sens în care recursul pârâţilor va fi 
apreciat ca admisibil. 

 
Suspendarea judecăţii în temeiul art.244 pct.1 C.proc.civilă. 
 
Suspendarea soluţionării unei cauze în temeiul art.244 pct.1 C.proc.civ. se 

dispune numai în situaţia unor obiecţiuni prejudiciale a căror soluţionare ar putea 
avea o înrâurire hotărâtoare asupra rezolvării cauzei. 

Curtea de Apel Cluj, secţia comercială şi de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 150 din 24 ianuarie 2007 

 
Prin încheierea pronunţată la data de 24 noiembrie 2006 în dosar nr. 

3741/84/2006 al Tribunalului Sălaj în temeiul art. 244 pct 1 Cod procedură civilă a 
fost suspendată judecata cererii formulate de reclamantele SC D.I. SRL prin 
administrator C.V., SC I.T. SRL prin reprezentant legal P.I., SC M.T. SRL prin 
administrator F.R., SC V.T. SRL prin  administrator G.N., SC G.S.C. SRL prin 
administrator G.A.S., SC T.T. SRL prin administrator M.F., SC E.T. SRL prin 
administrator M.E. în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI ZALĂU până când hotărârea ce se va pronunţa în dosar nr. 
3082/2006 al Tribunalului Sălaj va deveni irevocabilă. 

Pentru a dispune astfel instanţa a reţinut în esenţă că licitaţia organizată în 
data de 23 august 2006 de către Consiliul Local Zalău finalizată cu adjudecarea 
atribuirii contractului de concesiune a serviciului de transport public local de călători 
în municipiul  Zalău firmei SC T. SA Zalău s-a desfăşurat în cadrul legal fixat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.138/2006 hotărâre ce face obiectul dosarului cu nr. 
3082/2006 cu aceleaşi părţi. În acest context se reţine de instanţă că numai după ce 
printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă se va statua asupra legalităţii hotărârii 
consiliului local, instanţa investită în cauză va putea trece la verificarea legalităţii 
licitaţiei organizate. 

Împotriva soluţiei arătate au declarat recurs reclamantele susţinând în esenţă 
că în cauză nu sunt întrunite cerinţele prevăzute de textul codului de procedură 
privind suspendarea. Astfel în dezvoltarea argumentelor aduse se arată că textul art. 
244 pct. 1 Cod procedură civilă, vizează situaţia în care dezlegarea pricinii atârnă în 
tot sau în parte de existenţa sau neexistenţa unui drept ce face obiectul altei judecăţi, 
iar respectivul litigiu nu depinde de soluţionarea cauzei ce vizează o verificare ce nu 
conferă un drept, verificarea legalităţii hotărârii consiliului local fiind o problemă 
care excede sfera unui atare drept. 

Deşi citat intimatul nu a formulat întâmpinare în vederea exprimării poziţiei 
procesuale. 



Examinând aşadar recursul declarat prin prisma argumentelor aduse, a actelor 
dosarului şi a normelor juridice incidente Curtea reţine că acesta este întemeiat 
pentru următoarele considerente: 

Art. 244 (1) pct. 1 Cod procedură civilă în cuprinsul său prevede că: „instanţa 
poate suspenda judecata când dezlegarea pricinii atârnă în tot sau în parte de 
existenţa sau inexistenţa unui drept care face obiectul altei judecăţi”. 

Din norma enunţată rezultă că suspendarea va putea fi dispusă în contextul 
constatării îndeplinirii anumitor condiţii şi anume: să fie vorba de două judecăţi 
pendinte; obiectul „altei judecăţi”; să privească existenţa sau inexistenţa unui drept; 
iar de existenţa sau inexistenţa acelui drept „ să atârne în tot sau în parte” dezlegarea 
pricinii în care s-a invocat suspendarea . 

În speţă dezlegarea pricinii în care se solicită verificarea procedurii de atribuire 
a serviciului de transport public local, procedură considerată viciată în contextul 
neîndeplinirii cerinţei statuate printre condiţiile licitaţiei de a se deţine număr de 
autobuze, nu depinde de soluţia cererii ce vizează legalitatea hotărârii consiliului  
prin care s-a aprobat organizarea licitaţiei  întrucât acesta nu vizează un drept sau 
inexistenţa acestuia. Ori în această situaţie cum cererea nu vizează existenţa sau 
inexistenţa unui drept de care să atârne dezlegarea pricinii nu se poate reţine ca fiind 
întrunite cerinţele prevăzute de norma enunţată şi că astfel cererea de suspendare ar 
fi justificată. 

Prin urmare, nefiind întrunite cerinţele normei enunţate şi fiind rezolvat în 
mod greşit incidentul ivit, soluţia ce se impune este aceea prevăzută de art.312 
C.proc.civ. de admiterea recursului, casarea hotărârii şi trimiterea cauzei spre 
continuarea judecăţii. 

 
Executarea silită. 
 
Din conţinutul art.269 alin.2 C.proc.civ. raportat la art.371 alin.1 şi 2 

C.proc.civ., rezultă că executarea silită poate fi iniţiată numai de creditorul 
obligaţiei stabilita prin hotărâre, iar nu şi de debitor care poate executa de bună 
voie obligaţia sa. 

 Curtea de Apel Cluj, secţia comercială şi de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 195 din 20 ianuarie 2007 

 
Prin sentinţa comercială nr. 3675 din 18 septembrie 2006 pronunţată în 

dosarul nr. 3103/1285/2006 al Tribunalului Comercial Cluj s-a admis cererea 
formulată de reclamanta SC T. SA CLUJ-NAPOCA în contradictoriu cu pârâtele SC 
H.I. SRL CLUJ-NAPOCA, M.F. SRL CLUJ-NAPOCA, SC B.F. SRL CLUJ-NAPOCA, 
SC C. SRL BUCUREŞTI, SC M. SRL CLUJ-NAPOCA, SC O.D.P. SRL CLUJ-NAPOCA, 
SC P.P. SRL CLUJ-NAPOCA, SC A. SRL CLUJ-NAPOCA şi SC C.V. SRL CLUJ-
NAPOCA şi drept consecinţă s-a dispus evacuarea pârâtelor din imobilul situat în 
Cluj-Napoca str. O. şi au fost obligate pârâtele în solidar la plata sumei de 29,3 RON 
cheltuieli de judecată. 

În motivarea sentinţei instanţa de fond a reţinut în esenţă că prin sentinţa 
civilă nr. 47/C/2005 a Tribunalului Comercial Cluj s-a constatat nulitatea absolută a 
hotărârii AGEA din 3 iunie 2003 a reclamantei SC T. SA CLUJ-NAPOCA, prin care s-
a hotărât divizarea societăţii prin desprinderea unei părţi din patrimoniu şi din 
capitalul social şi constituirea unei noi societăţi, aceasta fiind SC H.I. SRL CLUJ-



NAPOCA, dispunându-se repunerea părţilor în situaţia anterioară. Hotărârea a rămas 
definitivă şi irevocabilă prin decizia civilă nr. 158/2005 a Curţii de Apel Cluj. 

Conform CF 148336 Cluj-Napoca asupra imobilului situat pe str. O. din 
municipiul Cluj-Napoca proprietară a fost pârâta SC H.I. SRL CLUJ-NAPOCA în 
urma operaţiunii de divizare a reclamantei. 

Pârâtele îşi au sediul în acest imobil şi nu deţin nici un titlu valabil care să le 
dea dreptul de folosinţă aşa încât este necesară înlăturarea impedimentului la 
executare constatat prin procesul-verbal încheiat la 6 iunie 2006 în dosarul 
execuţional nr. 176/2005 al executorului judecătoresc P.N., prin evacuarea acestora 
din imobil conform art. 581 Cod procedură civilă. 

Împotriva sentinţei au formulat apel pârâtele SC H.I. SRL CLUJ-NAPOCA, SC 
A. SRL CLUJ-NAPOCA, SC M.F. SRL, solicitând schimbarea hotărârii în sensul 
respingerii cererii formulate de reclamantă. 

În motivarea apelului apelantele au arătat că reclamanta a formulat cerere la 
executorul judecătoresc pentru executarea sentinţei comerciale nr. 47/2005 a 
Tribunalului Comercial Cluj şi a solicitat evacuarea pârâtelor din imobilul situat în 
str. O. 

Prin hotărârea menţionată s-a anulat procedura de divizare a reclamantei din 
care s-a desprins pârâta SC H.I. SRL şi s-a dispus repunerea părţilor în situaţia 
anterioară conform principiului restitutio in integrum. Imobilul din care s-a cerut 
evacuarea pârâtelor au fost desprinse din CF 134073 Cluj şi înscrise în CF 148336 
Cluj, iar prin sentinţă s-a respins cererea privind sistarea ultimului CF. 

Executorului judecătoresc nu putea să pună în executare o hotărâre care nu 
conţine o dispoziţie de evacuare deoarece prin titlul executoriu s-a statuat doar 
asupra procedurii de divizare fără să se dispună reîntabularea dreptului de 
proprietate al reclamantei şi nici evacuarea pârâtelor chiriaşi din imobil. 

Pe de altă parte, acest titlu executoriu a fost obţinut de reclamanta SC G.I. SRL 
împotriva pârâtelor SC T. SA şi SC H.I. SRL astfel că singura care era în măsură să 
ceară executarea era creditoarea SC G.I. şi nicidecum reclamanta SC T. SA, în 
favoarea căreia nu s-a constituit nici un titlu executoriu. 

Deşi reclamanta se prevalează de sentinţa civilă nr. 2653/2006 a Judecătoriei 
Cluj-Napoca prin care au fost autorizate creditoarea ca numele şi pe cheltuiala 
debitoarei să efectueze demersurile necesare pentru punerea în executare a titlului 
executoriu, această sentinţă nu poate sta la baza executării din lipsa unor dispoziţii 
exprese de a se lua această măsură. 

Pe de altă parte, este greşită hotărârea deoarece aceasta reţine împrejurarea că 
pârâtele ocupă imobilul fără titlu. Or, acestea deţin contract de închiriere cu SC M.F. 
care la rândul ei are contract de închiriere cu SC H.I. SRL şi care la data încheierii 
acestora era proprietară tabulară a imobilelor. 

În cauză, au mai declarat apel şi pârâtele SC P.P. SRL CLUJ-NAPOCA, SC 
O.D.P. SRL CLUJ-NAPOCA , SC B.F. SRL CLUJ-NAPOCA şi M. SRL CLUJ-NAPOCA 
solicitând în principal desfiinţarea hotărârii şi trimiterea cauzei spre rejudecare 
deoarece soluţionarea cauzei s-a realizat faţă de pârâta SC P.P. SRL cu încălcarea 
formelor de procedură privind citarea sa, nefiind citată ; iar în subsidiar schimbarea 
în tot a hotărârii şi rejudecarea cauzei în sensul respingerii acţiunii formulate de 
reclamantă ca fără obiect. 

În motivarea apelului, se susţine că ele apelantele au încheiat în mod valabil 
contracte de închiriere cu proprietara tabulară şi fiind de bună credinţă au continuat 
să le respecte, achitând lunar chiria conform clauzelor contractului. 



În luna septembrie 2006 au luat la cunoştinţă că reclamanta a fost întabulată 
devenind astfel proprietară a imobilului şi de aceea anterior comunicării hotărârii de 
faţă au încheiat în mod valabil contracte de închiriere a spaţiilor cu reclamanta care 
astfel a înţeles să renunţe la evacuarea dispusă prin hotărâre. 

De aceea, susţin apelantele acţiunea în evacuare a rămas fără obiect. 
La termenul de judecată din 30 ianuarie 2007 aşa cum rezultă din conţinutul 

practicalei hotărârii instanţa de apel sesizată cu soluţionarea apelurilor declarate 
reţinând temeiul juridic al cauzei respectiv dispoziţiile art. 581 Cod procedură civilă, 
raportat la faptul că obiectul cauzei îl constituie înlăturarea impedimentului constatat 
odată cu efectuarea executării silite, precum şi hotărârea dată de prima instanţă, a 
pus în discuţie recalificarea căii de atac din apel în recurs, calificând apelurile 
declarate în recursuri. 

Asupra recursurilor declarate curtea de apel constată că recursul declarat de 
SC A. SRL CLUJ-NAPOCA este fondat pentru următoarele considerente: 

În speţă, reclamanta SC T. SA a solicitat în contradictoriu cu pârâtele – 
recurente în cauza de faţă să se constate impedimentul la executarea pornită prin 
procesul-verbal din data de 17 aprilie 2006 în dosarul de executare cu nr. 132/2006 şi 
să se dispună evacuarea acestora din imobilul situat în Cluj-Napoca str.O. 

În dosarul execuţional nr. 132/2006 reclamanta SC T. SA a cerut punerea în 
executare a sentinţei nr. 47/C/2005 pronunţată de Tribunalul Comercial Cluj în 
dosarul nr. 68/2004, sentinţă ce a devenit definitivă şi irevocabilă prin decizia civilă 
nr. 158/8 noiembrie 2005 pronunţată în dosarul nr. 16276/2005 al Curţii de Apel 
Cluj. 

Executorul judecătoresc a constatat prin procesul verbal încheiat în dosarul de 
executare anterior menţionat că punerea în aplicare a sentinţei menţionate anterior 
nu este opozabilă terţilor chiriaşi care deţin chiar fără contracte valabile spaţiile, că 
pârâtele, recurente nu pot fi obligate la predarea acestora. 

Prin sentinţa nr. 47/C/2005 a Tribunalului Comercial Cluj care constituie titlu 
executoriu cu care a fost sesizat executorul judecătoresc în dosarul execuţional 
amintit s-a admis în parte acţiunea formulată de reclamanta SC G.I. SRL CLUJ-
NAPOCA împotriva pârâtelor SC T. SA CLUJ-NAPOCA şi SC H.I. SRL CLUJ-
NAPOCA şi drept consecinţă s-a constatat nulitatea absolută a hotărârii AGEA din 3 
iunie 2003 a reclamantei din prezenta cauză SC T. SA CLUJ-NAPOCA prin care s-a 
hotărât propunerea de divizare prin desprinderea unei părţi din patrimoniu şi din 
capitalul social şi constituirea unei noi societăţi comerciale şi a hotărârii AGEA din 1 
august 2003 prin care s-a hotărât divizarea reclamantei SC T. SA , modificarea actului 
constitutiv al acesteia precum şi aprobarea actului constitutiv al SC H.I. SRL; S-a 
dispus anularea tuturor actelor şi procedurilor încheiate şi întocmite în baza 
hotărârilor AGEA menţionate anterior şi repunerea părţilor în situaţia anterioară 
conform principiului restitutio in integrum; A fost respins capătul de cerere privind 
sistarea CF 148336 Cluj top nr. 7436/3/2, 6842/2, 7431, 7432, 7430/3; S-au respins 
excepţiile tardivităţii şi inadmisibilităţii invocate de pârâta SC H.I. SRL. 

Corespunde realităţii că în materia executării silite dispoziţiile art. 581 alin (1) 
Cod procedură civilă permit folosirea ordonanţei preşedinţiale pentru înlăturarea 
piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări. Pot fi incidente care împiedică, 
temporizează sau sting executarea silită următoarele împrejurări: prescripţia 
dreptului de a cere şi a obţine executarea silită, suspendarea executării silite, 
perimarea, acordarea unui termen de plată, depunerea unei cauţiuni, decesul 
debitorului înainte de pornirea executării, timpul în care se poate face executarea, 



beneficiul de discuţiune sau de diviziune după caz, pe care îl poate opune detentorul 
sau atunci când există proprietăţi comune asupra bunului urmărit. 

În cauză însă, nu ne aflăm în prezenţa nici unuia dintre incidentele care ar 
împiedica sau ar temporiza executarea silită, raportat la titlul executoriu - sentinţa nr. 
47/2005 a Tribunalului Comercial Cluj ce a format obiectul dosarului execuţional nr. 
132/2006. Acest titlu a fost obţinut de reclamanta SC G.I. SRL în contradictoriu cu 
pârâtele SC T. SA şi SC H.I. SRL aşa încât singura care ar fi fost în măsură să ceară 
executarea silită era această societate, SC G.I. SRL şi nicidecum reclamanta din cauza 
de faţă, SC T. SA. În raport de cele arătate restul motivelor de recurs invocate de 
recurentă sunt de prisos a mai fi analizate. 

De aceea, se apreciază că potrivit dispoziţiilor art. 304 pct 9 Cod procedură 
civilă raportat la art. 312 alin (1) din acelaşi cod, recursul declarat de SC A. SRL 
CLUJ-NAPOCA este întemeiat, sentinţa urmând a fi modificată în sensul respingerii 
acţiunii formulată de reclamanta SC T. SA CLUJ-NAPOCA privind impedimentul la 
executare şi evacuarea pârâtelor. 

În ce priveşte recursurile declarate de celelalte pârâte, acestea se vor respinge 
ca tardiv formulate în temeiul dispoziţiilor art. 301 raportat la art. 582 alin (1) Cod 
procedură civilă, deoarece hotărârea a fost comunicată cu acestea la data de 27 
noiembrie 2006 cu excepţia SC H.I. SRL CLUJ-NAPOCA căreia i-a fost comunicată 
hotărârea la data de 29 noiembrie 2006, iar calea de atac a fost declarată la data de 11 
decembrie 2006 şi respectiv 6 decembrie 2006 cu depăşirea termenului de 5 zile de la 
comunicare prevăzut de art. 582 alin (1) Cod procedură civilă. 

 
SECHESTRU ASIGURATOR. CONDIŢII 
 
Instituirea sechestrului asigurator în temeiul art. 591 C. proc. civ. 

se poate dispune numai dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de 
această dispoziţie legală (creanţa să fie  contestată printr-un înscris, să  
fie exigibilă şi dacă se depune o cauţiune egală cu ½ din valoarea 
reclamată ). 

Curtea de Apel Cluj, secţia comercială şi de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 351 din 19 februarie 2007 

 
Prin încheierea comercială nr. 276, pronunţată la data de 10 octombrie 2006 a 

Tribunalului Comercial Cluj, s-a admis cererea de sechestru asigurător formulată de 
către reclamanta SC B.S. SRL în contradictoriu cu pârâta SC E.C. SRL şi s-a instituit 
sechestru asigurător pe bunurile mobile ale pârâtei până la concurenţa sumei de 
117.392,1031 lei RON; totodată, s-a stabilit în sarcina reclamantei obligaţia de plată a 
unei cauţiuni în sumă de 11.739,2 lei RON şi obligaţia de consemnare a acestei 
cauţiuni în termen de 3 zile de la comunicarea hotărârii. 

Pentru a dispune astfel instanţa a reţinut că sunt întrunite prevederile art.591 
alin.1 şi 3 C.pr.civ. întrucât reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la plata sumei de 
117.392,1031 lei RON cu titlu de penalităţi de întârziere şi cu plata dobânzii legale 
întemeiat pe prevederile contractului de subantrepriză încheiat între părţi, respectiv 
art. 4.1.5. care a stipulat penalităţi de întârziere în plata debitului principal de 0,25 % 
pe zi, invocând plata întârziată a datoriei principale de 581.795,8 lei, iar extrasele de 
cont anexate în susţinerea cererii şi care provin de la banca pârâtei au atestat 
retragerea unor sume importante de bani din conturile acesteia.  



Împotriva acestei încheieri a formulat recurs, în termenul legal, pârâta SC E.C. 
SRL solicitând casarea încheierii comerciale ca fiind netemeinică şi nelegală şi 
ridicarea sechestrului asupra bunurilor mobile instituită prin încheierea atacată. 

În motivarea recursului, pârâta apreciază că instanţa de fond a comis anumite 
greşeli în aprecierea legalităţii şi temeiniciei cererii. Astfel, se susţine că în mod greşit 
instanţa de fond a dispus sechestrul asigurător deşi reclamanta nu a achitat taxa de 
timbru şi timbrul judiciar aferent; în lipsa acestor taxe, instanţa de fond trebuia să 
pună în vederea reclamantului plata acestora, dându-i un termen scurt sub 
sancţiunea anulării cererii, soluţionarea acesteia nefiind posibilă fără plata taxelor 
sus-menţionate. Se susţine, de asemenea, că în mod greşit instanţa de fond a 
considerat că „creanţa este constantă printr-un act scris şi este ajunsă la termen” 
pentru că nu există nici un înscris care să „constate” această „creanţă”; clauza 
invocată de reclamant se află pe o pagină care nu poartă semnătura părţilor, şi în 
aceste condiţii nu poate fi considerată „înscris”, reclamantul prevalându-se  de o 
xerocopie a unei pagini listate la calculator, necertificată pentru conformitate, pentru 
a cere penalităţi exorbitante. De altfel, contractul invocat de reclamantă, nu arată în 
nici un moment suma indicată de reclamant, „creanţa” fiind „constatată” doar prin 
calculele reclamantei, care sunt incorecte şi nefondate. În aceste condiţii, neexistând 
nici un înscris, instanţa trebuia să dispună o cauţiune de cel puţin ½ din valoarea 
reclamată, conform art. 591 alin. 2 Cod procedură civilă. În fine, s-a arătat că în mod 
greşit instanţa de fond a considerat că societatea retrage sume importante din 
conturile bancare; fişele de cont anexate sunt extrase de conturi contabile, care 
afişează plăţile şi facturile în relaţia cu reclamanta, şi nu au nici o legătură cu contul 
curent bancar al pârâtei.  

Analizând recursul declarat de pârâta SC E.C. SRL prin prisma motivelor de 
recurs şi a dispoziţiilor art.304 şi 304 1C.pr.civ., Curtea l-a apreciat ca fiind fondat 
pentru următoarele considerente: 

1.Potrivit art.591 alin.1 C.pr.civ., creditorul care nu are titlu executoriu, dar a 
cărui creanţă este constatată prin act scris şi este exigibilă, poate solicita înfiinţarea 
unui sechestru asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitorului, dacă 
dovedeşte că a intentat acţiune. El poate fi obligat la plata unei cauţiuni în cuantumul 
fixat de către instanţă. 

În speţă, se constată că ne aflăm în prezenţa unei cereri privind instituirea 
sechestrului asigurător, fundamentată pe prevederile art.591 alin.1 C.pr.civ., 
reclamanta susţinând că creanţa pentru care se solicită instituirea măsurii 
asiguratorii este constatată prin contractul de subantrepriză şi că există temeri 
privind posibilităţile reale de plată ale debitoarei întrucât aceasta face retrageri 
masive de capital din conturile bancare, reclamanta formulând acţiunea în 
recuperarea creanţelor datorate; cererea de instituire a măsurii asiguratorii a fost 
legal timbrată, dovadă fiind înscrisul de la fila 63. 

Din cuprinsul contractului de subantrepriză amintit mai sus nu rezultă, însă, 
care este cuantumul creanţei reclamantei şi nici că este exigibilă, art.4.1.5 din 
convenţie stabilind doar o obligaţie de plată pentru situaţia neachitării la termen a 
sumelor datorate, astfel că nu se poate susţine că ipoteza normei legale instituite de 
legiuitor prin alin.1 din art.591 C.pr.civ. este îndeplinită. 

Împrejurarea că în fişa contului pârâtei sunt evidenţiate diverse operaţiuni 
bancare nu sunt suficiente pentru a stabili că ne aflăm în ipoteza reglementată de 
alin.3 al art.591 C.pr.civ. respectiv că debitorul a micşorat prin fapta sa asigurările 
date creditorului sau nu a dat asigurările promise ori este pericol ca debitorul să se 
sustragă de la urmărire sau să-si ascundă ori să-şi risipească averea. 



2.Hotărârea pronunţată de către instanţa de fond nu se circumscrie nici 
dispoziţiilor art.591 alin.2 C.pr.civ. 

Astfel, conform art.591 alin.2 C.pr.civ., poate solicita înfiinţarea unui sechestru 
asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitorului, şi creditorul a cărui 
creanţă nu este constatată în scris, dacă dovedeşte că a intentat acţiune şi depune, o 
data cu cererea de sechestru, o cauţiune egală cu jumătate din valoarea reclamată. 

În speţă, reclamanta nu a achitat cu titlu de cauţiune o sumă egală cu jumătate 
din suma reclamată astfel că ipoteza normei legale amintite anterior nu este 
întrunită. 

Pentru toate aceste considerente, Curtea va aprecia recursul declarat de către 
pârâta SC E.C. SRL ca fiind fondat iar în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ. îl va admite, 
va modifica hotărârea recurată şi constând că nu sunt îndeplinite cerinţele art.591 
C.pr.civ., va respinge cererea reclamantei SC B.S. SRL ca fiind nefondată. 

 
Taxa judiciară de timbru 
 
Dispoziţiile art.20 alin.3 din Legea nr.146/1997 nu pot fi aplicate, dacă 

anterior, instanţa nu a făcut aplicarea dispoziţiilor art.20 alin.2 din acelaşi act 
normativ.  

Curtea de Apel Cluj, secţia comercială şi de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 92 din 16 ianuarie 2007 

 
Prin încheierea nr. 4457/17 octombrie 2006 pronunţată în dosarul nr. 

243/1285/2006 al Tribunalului Comercial Cluj privind procedura insolvenţei 
debitoarei SC K.O. SRL CLUJ-NAPOCA judecătorul sindic a anulat ca netimbrată 
contestaţia formulată de creditoarea C.N.I.N. SA la tabelul preliminar al creanţelor 
creditorilor debitoarei , a aprobat raportul administratorilor judiciari , a definitivat 
tabelul creditorilor debitoarei, a dispus deschiderea procedurii falimentului în 
procedura simplificată, dizolvarea debitoarei şi implicarea dreptului de administrare 
a acestuia, a desemnat ca lichidator pe SC H.I. SRL care să îndeplinească şi atribuţiile 
administratorului judiciar în condiţiile art. 25 din Legea nr. 85/2006, a dispus 
notificarea intrării în faliment creditorilor prin comitetul creditorilor debitoarei 
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ, 
sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de 
lichidare şi a pus în vedere adunării generale a asociaţiilor să desemneze 
administratorul special în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 85/2006. 

Instanţa de fond a reţinut în esenţă că prin sentinţa comercială nr. 396/28 
martie 2006 s-a dispus deschiderea procedurii judiciare prevăzută de Legea nr. 
64/1995 republicată în vigoare la acea dată, că în îndeplinirea atribuţiilor sale 
administratorul judiciar a depus la data de 4 septembrie 2006 raportul de activitate 
pentru perioada iunie-august 2006 procedând la notificarea potenţialilor creditori ai 
debitoarei. 

Urmare acestor notificări, s-au formulat declaraţii de creanţă de către creditori 
iar administratorul judiciar a analizat aceste declaraţii şi a procedat la întocmirea 
tabelului preliminar. 

Împotriva acestuia creditoarea C.N.I.N. SA a formulat contestaţie  ce urmează 
a fi anulată ca netimbrată conform art. 20 din Legea nr. 146/1997. 



În ce priveşte solicitarea administratorului judiciar sunt îndeplinite condiţiile 
prevăzute de art. 74 şi art. 107 lit D precum şi dispoziţia art. 18,25 şi 48 din Legea nr. 
85/2006. 

Împotriva încheierii a formulat recurs în termenul legal creditoarea C.N.I.N. 
SA BUCUREŞTI care a solicitat admiterea recursului, casarea hotărârii, ca fiind 
netemeinică şi nelegală. 

Susţine că în mod nelegal i-a fost anulată contestaţia ca netimbrată  deoarece 
prima instanţă avea obligaţia să-i stabilească cuantumul taxei de timbru şi să-i pună 
în vedere să timbreze , să acorde un termen de judecată în acest sens, lucru care nu s-
a realizat. 

Examinând recursul, curtea de apel constată că este fondat pentru următoarele 
considerente: 

Actele ataşate dosarului demonstrează că recurenta creditoare din cauza de 
faţă a formulat contestaţie împotriva tabelului preliminar solicitând înscrierea sa la 
poziţia 1 din tabel întrucât creanţa deţinută de ea rezultă dintr-o hotărâre definitivă şi 
irevocabilă precum şi din bilete la ordin învestite cu formulă executorie şi pe de altă 
parte cuantumul acesteia este cel mai mare faţă de restul creanţelor înscrise în tabelul 
preliminar. 

Potrivit art. 18 alin 1 din Legea nr. 146/1997 cu modificările ulterioare, 
determinarea cuantumului taxelor judiciare de timbru se face de către instanţa de 
judecată. 

Art. 20 al aceluiaşi act normativ stabileşte că dacă taxa de timbru nu a fost 
plătită în cuantumul legal în momentul înregistrării acţiunii sau cererii, ori dacă în 
cursul procesului apar elemente care determină o valoare mai mare, instanţa va pune 
în vedere petentului să achite suma datorată până la primul termen de judecată… 
alin. 3 neîndeplinirea obligaţiei de plată la termenul stabilit se sancţionează cu 
anularea acţiunii sau cererii. 

Dispoziţiile legale anterior enunţate, nu au fost respectate de instanţa de fond 
aşa încât în mod greşit prin încheierea atacată cu recursul de faţă a fost anulată ca 
netimbrată contestaţia formulată de creditoarea C.N.I.N. SA BUCUREŞTI împotriva 
tabelului preliminar. 

 
Taxă judiciară de timbru. 
 
Împrejurarea că documentul care face dovada achitării taxei judiciare de 

timbru a fost înregistrat la instanţă în timp util, dar din diferite motive nu a ajuns 
la dosar până la termenul stabilit pentru soluţionarea cauzei, nu este imputabil 
părţii care a înregistrat în termen documentul respectiv. 

Curtea de Apel Cluj, secţia comercială şi de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 131 din 23 ianuarie 2007 

 
Prin  încheierea  comercială nr.5374 din 8.11.2006  pronunţată de  Tribunalul 

Comercial Cluj în dosar nr.441/1285/2004 (760/2004), a  fost  admisă excepţia 
netimbrării şi, în consecinţă, anulate ca  netimbrate cererile de declarare a creanţelor 
formulate de creditorii SC H. SRL BRAŞOV  şi SC M.I. SRL SĂVĂDISLA. 

 În motivare se arată că, la  dosarul cauzei, au fost depuse  la datele de  
24.08.2006 şi respectiv 01.09.2006 două declaraţii de creanţă ale creditoarelor  SC 
M.I. SRL şi SC H. SRL Braşov, şi având  în vedere faptul că  acestea nu au fost legal 
timbrate,  în practicaua  încheierii comerciale  3806/27.09.2006 s-a reţinut dispoziţia 



judecătorului sindic referitoare la  citarea acestor două părţi, cu menţiunea  achitării 
taxelor de timbru datorate, respectiv  câte 39 RON taxă judiciară de timbru  şi 0,3 
RON timbru judiciar, pentru fiecare dintre cele două declaraţii de  creanţă, sub 
sancţiunea anulării acestora ca netimbrate. 

În consecinţă, pentru acest termen, cele două  creditoare au fost citate cu 
menţiunea de mai sus, constatându-se însă faptul că nici una dintre acestea  nu s-au 
conformat dispoziţiilor date. 

Ca urmare, din oficiu, a  fost  invocată excepţia netimbrării celor  două cereri, 
fiind  admisă în temeiul dispoziţiilor art.6 şi 20 din Legea nr. 146/1997, dispunându-
se anularea ca netimbrate a  celor două declaraţii de creanţă. 

Împotriva  sentinţei a formulat recurs creditoarea  SC H. SRL BRAŞOV,  
solicitând admiterea acestuia, cu motivarea  că s-a conformat solicitării instanţei şi a 
trimis instanţei prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (recomandata 
nr. 241/18 octombrie 2006 ordinul de plată original nr. 13/17 octombrie 2006 în 
cuantum de 39 lei reprezentând contravaloarea taxei de timbru şi 0,3 RON timbru 
judiciar. Tribunalul Comercial a înregistrat această cerere  la care se află ataşată 
dovada achitării taxei de timbru la data de 23 octombrie 2006. 

Cu toate acestea judecătorul sindic dispune la data de 8 noiembrie 2006 
anularea ca netimbrată a declaraţiei de creanţă, în ciuda faptului că creditoarea şi-a 
îndeplinit obligaţia de plată a taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar. 

Examinând recursul, instanţa  constată că acesta este fondat, din   următoarele 
considerente: 

Prin încheierea recurată s-a anulat  ca netimbrată cererea recurentei. 
Pentru termenul din 8.11.2006 recurenta SC H. SRL BRAŞOV a  fost citată cu 

menţiunea achitării taxei de timbru, recurenta  conformându-se acestei obligaţii 
potrivit  ordinului de plată nr.13 din 17.10.2006 înregistrat la Tribunalul Comercial 
Cluj la data de 23 octombrie 2006. 

Întrucât recurenta şi-a  achitat taxa de timbru aferentă cererii,  taxă de timbru 
depusă la dosarul Tribunalului în data de 23.10.200 impunându-se în acest sens 
casarea hotărârii şi trimiterea spre judecata în fond a cererii.  

Faţă de considerentele mai sus expuse, în temeiul dispoziţiilor art. 312 alin 3 
Cod procedură civilă se va admite recursul creditoarei dispunându-se casarea 
hotărârii şi trimiterea cauzei spre judecată în fond aceleiaşi instanţe. 

 
 
CONTENCIOS ADMINISTRATIV. SOLUŢIONAREA ALTEI CERERI 

DECÂT CEA CU CARE INSTANŢA A FOST INVESTITĂ. CONSECINŢE. 
 
Este prezent motivul reglementat de art. 304 pct. 6 şi pct.7 C. pr. 

civ. atunci când instanţa învestită cu o acţiune în contencios 
administrativ având ca obiect  anularea autorizaţiei de construire, obligă 
autoritatea publică să revoce actul administrativ individual. 

Curtea de Apel Cluj, secţia comercială şi de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 228 din 2 februarie 2007 

 
Prin sentinţa civilă nr. 4151 din 08.11.2006 pronunţată de Tribunalul 

Maramureş, s-a admis acţiunea formulată de reclamanţii C.L. şi C.A. împotriva 
pârâţilor  B.I. şi Primarul Municipiului Sighetu Marmaţiei, pârâtul de rândul 2 fiind 



obligat să revoce Autorizaţia de construire nr.263/07.11.2005 eliberată la cererea 
pârâtului de rândul 1 B.I. 

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa a reţinut că autorizaţia de 
construire a fost eliberată în vederea executării lucrărilor de construire pentru o 
anexă gospodărească pe terenul identificat în C.F. nr.18941 
nr.top.5347/1/a/1/a/2/b/1/a/21/1 aflat în Sighetu Marmaţiei, str. B. Ulterior situaţia 
de carte funciară s-a schimbat astfel încât această parcelă a fost radiată de pe numele 
pârâtului, astfel încât în prezent nu mai sunt întrunite condiţiile cerute de art.1 din 
Legea nr.50/1991 republicată. 

În ceea ce priveşte procedura de revenire la situaţia de legalitate instanţa a 
apreciat că se impune revocarea autorizaţiei de către emitent, întrucât motivele de 
nulitate absolută care trebuie să fie anterioare sau concomitente eliberării actului nu 
sunt prezente, în consecinţă revocarea se impune din cauza survenirii unor 
împrejurări ulterioare eliberării autorizaţiei. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în termen legal pârâtul de rândul 1 
B.I., solicitând casarea ei şi trimiterea spre rejudecare primei instanţe. 

În drept recurentul a fost motivat pe prevederile art.304 pct.6 şi 7 C.pr.civ. 
recurentul arătând  că reclamanţii – intimaţi au solicitat prin acţiunea introductivă 
anularea autorizaţiei de construire, iar instanţa a dispus revocarea ei. Apoi recurentul 
arată că soluţia este nelegală, întrucât  considerentele hotărârii sunt străine de  
natura pricinii cuprinzând motive contradictorii. 

Analizând recursul prin prisma motivelor invocate, Curtea apreciază că acesta 
este fondat pentru următoarele motive: 

Prin acţiunea introductivă reclamanţii au solicitat anularea Autorizaţiei de 
construire nr.263/07.11.2005 eliberată de pârâtul Primarul municipiului Sighetu 
Marmaţiei în considerarea faptului că titlul de proprietate eliberat iniţial în favoarea 
pârâtului a fost anulat printr-o hotărâre judecătorească rămasă irevocabilă. Prin 
hotărârea pronunţată instanţa a dispus obligarea pârâtului la revocarea actului emis 
apreciind ca inadmisibilă revocarea pe cale administrativă întrucât actul atacat a 
intrat în circuitul civil. 

Revocarea este manifestarea de voinţă prin care autoritatea emitentă a actului 
determină încetarea, cu caracter retroactiv, a efectelor actului emis cu încălcarea legii. 

Actele administrativ-jurisdicţionale, precum şi actele intrate în circuitul civil – 
cum este în speţa de faţă – au un caracter irevocabil în sensul că autoritatea emitentă 
nu mai poate reveni asupra soluţiei date prin actul administrativ jurisdicţional, acesta 
din urmă putând fi anulat de către instanţa de judecată, ceea ce de altfel reclamanţii 
au şi solicitat. 

Aşa fiind soluţia primei instanţe de obligare a pârâtului emitent să-şi  revoce  
propriul act administrativ intrat în circuitul civil este greşită prin aceasta instanţa 
pronunţându-se „extra petita” în afara cadrului procesual în care a fost investită,  
motiv de casare prevăzut de art.304 pct.6 C.pr.civ., ceea ce a condus implicit şi la 
cuprinderea în considerentele hotărârii a unor motive străine de natura pricinii. 

Pentru aceste considerente în baza prevederilor art.312 (1) şi (5) C.pr.civ., 
Curtea urmează a casa sentinţa recurată şi a trimite cauza spre soluţionare aceleiaşi 
instanţe. 

 
Act administrativ 
 
 Adresa prin care autoritatea administrativă reia un punct de vedere 

exprimat anterior cu privire la un plan urbanistic de detaliu solicitat, nu constituie 



un act administrativ individual în sensul art.1 şi 2 lit.c din Legea nr.554/2004, 
astfel că nu este supusă controlului conform procedurii instituită de acest act 
normativ. 

Curtea de Apel Cluj, secţia comercială şi de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 157 din 25 ianuarie 2007 

 
Prin sentinţa civilă nr. 2537/21 septembrie 2006 pronunţată în dosarul nr. 

15/100/2005 al Tribunalului Maramureş s-a admis acţiunea precizată formulată de 
către reclamanta PAROHIA GRECO-CATOLICĂ DIN SĂPÂNŢA în 
contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂPÂNŢA şi s-a 
dispus anularea hotărârii pârâtului din data de 9 noiembrie 2004 prin care s-a 
respins cererea reclamantei de aprobare a planului urbanistic de detaliu pentru 
construirea unei biserici şi a unei case parohiale greco-catolice la nr. 909 din comuna 
Săpânţa. 

 S-a luat act de faptul că reclamanta a renunţat la cel de-al doilea capăt de 
cerere. 

 Pârâtul a fost obligat să achite reclamantei 700 lei cheltuieli de judecată. 
         Pentru a hotărî astfel instanţa de fond a constatat că prin cererea din 

data de 18 octombrie 2004 reclamanta a solicitat pârâtului să-i aprobe planul 
urbanistic de detaliu pentru construirea obiectivelor menţionate anterior pe terenul 
proprietatea parohiei înscris în CF 55 Săpânţa cu nr top 527/1/2/2 situat din punct 
de vedere administrativ la nr. 909 din comuna Săpânţa. Prin adresa nr. 2132/2004 
pârâtul a răspuns reclamantei în sensul că anterior prin hotărârea nr. 20/2003 i-a 
fost respinsă cererea iniţială de aprobare a planului urbanistic de detaliu, act 
administrativ ce nu a fost anulat astfel încât nu se mai poate emite o nouă hotărâre 
cu privire la aceeaşi cerere. 

 S-a mai arătat în motivarea hotărârii instanţei de fond că în final pârâtul a 
emis hotărârea nr. 14/2006 prin care a respins din nou cererea reclamantei de 
aprobare a planului urbanistic de detaliu pentru construirea lăcaşului de cult. 

 Instanţa de fond a reţinut că în speţă sunt incidente dispoziţiile Ordinului 
nr. 1943/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
50/1991 pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii respectiv art. 29 din 
actul normativ menţionat anterior unde se arată că în situaţii deosebite în funcţie de 
condiţiile specifice de amplasament şi /sau importanţa obiectivului de investiţii ori 
dacă este necesară o derogare de la prevederile documentaţiilor de urbanism sau de 
amenajare a teritoriului emitentul autorizaţiei poate cere suplimentar elaborarea 
unui plan urbanistic de detaliu urmând ca după aprobare prevederile acestuia să fie 
preluate în Codul PUG. 

 De asemenea instanţa de fond a constatat că reclamantei ii s-a cerut să 
întocmească un astfel de PUG şi că are toate avizele pe care le prevede legea pentru 
edificarea construcţiilor. 

 Refuzul pârâtului de aprobare a planului urbanistic PUG a fost considerat 
neîntemeiat fiind apreciate de către instanţa de fond ca fiind motive subiective de 
refuz a aprobării solicitării reclamantei de adoptare a unei hotărâri de aprobare a 
planului urbanistic de detaliu a PUD-ului prezentat de către reclamantă. 

 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs în termen pârâtul solicitând 
modificarea hotărârii atacate în sensul respingerii cererii de chemare în judecată , cu 
obligarea reclamantei şi la plata cheltuielilor de judecată. 



 Analizând recursul formulat din prisma motivelor invocate, curtea l-a 
apreciat ca fiind întemeiat din următoarele considerente: 

 Prin cererea de chemare în judecată aşa cum a fost precizată  reclamanta a 
solicitat anularea hotărârii emise în data de 9 noiembrie 2004 de către pârâtă prin 
care i s-a refuzat cererea de aprobare a planului urbanistic de detaliu referitor la 
imobilul situat din punct de vedere administrativ în comuna Săpânţa nr. 909, 
proprietatea reclamantei pe care aceasta din urmă doreşte să edifice o biserică şi o 
casă parohială. 

 Din conţinutul adresei transmisă de către pârât reclamantei depusă la fila 3 
din dosarul de fond rezultă că pârâtul a comunicat din nou reclamantei că în privinţa 
cererii de aprobare a PUD-ului există deja hotărârea nr. 20/2003 care nu a fost 
anulată precum şi sentinţa civilă nr. 954/2004 astfel încât nu se mai poate emite o 
hotărâre peste o altă hotărâre care nu a fost anulată. 

 Din conţinutul procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al comunei 
Săpânţa din data de 9 noiembrie 2004 depus la filele 82-86 din dosarul de fond 
rezultă că pe ordinea de zi a acestei şedinţe nu a existat vreun proiect de hotărâre de 
aprobare a unui plan urbanistic de detaliu referitor la imobilul nr. 909 din comuna 
Săpânţa. 

 În finalul procesului verbal este menţionată solicitarea reclamantei de 
aprobare planului urbanistic de detaliu pentru construirea unei biserici pe imobilul 
nr. 909 din comuna Săpânţa iar în continuarea procesului-verbal este redată 
adoptată de către d-na P.I., consilier în cadrul Consiliului Local al comunei Săpânţa, 
din care rezultă că reclamantei i s-a aprobat un plan urbanistic de detaliu pentru 
imobilul de la nr. 418 din comuna Săpânţa iar această hotărâre a fost atacată în 
contencios administrativ însă cererea de chemare în judecată a fost respinsă, d-na 
consilier propunând ca reclamantei să i se dea răspunsul ce a fost conţinut ulterior în 
adresa nr. 2132/2004 comunicată mai apoi reclamantei şi pe care aceasta din urmă a 
atacat-o în contencios administrativ. 

 La dosarul instanţei de fond se află hotărârea nr. 15/2003 (f. 68, dos. fond) 
prin care s-a aprobat planul urbanistic de detaliu pentru construcţia bisericii greco-
catolice în intravilanul comunei Săpânţa la nr. 418/487 iar din conţinutul sentinţei 
civile nr. 959/2004 emisă în dosarul nr. 384/2004 al Tribunalului Maramureş  
rezultă că cererea reclamantei de anulare a acestui act administrativ a fost respinsă. 

 Prin hotărârea nr. 20/2003 pârâta a revocat hotărârea nr. 15/2003 motivat 
pe faptul că planul urbanistic de detaliu a fost aprobat fără a exista toate avizele 
prevăzute de lege şi fără a exista o documentaţie sau o cerere pentru un plan 
urbanistic de detaliu în acel loc. 

 De asemenea, prin acelaşi act administrativ s-a respins cererea reclamantei 
de aprobare a planului urbanistic de detaliu pentru imobilul de la nr. 909 din 
comuna Săpânţa. 

 Împotriva acestui act administrativ reclamanta nu a formulat cerere de 
chemare în judecată în condiţiile Legii nr. 29/1990, în vigoare încă la data adoptării 
acelui act administrativ . 

 Faţă de succesiunea actelor  enunţate anterior se constată că adresa nr. 
2132/2004 atacată în prezenta cerere nu are valoarea unui act administrativ 
susceptibil de a fi atacat pe calea contenciosului administrativ. 

 Faţă de existenţa hotărârii nr. 20/2003 precum şi în raport de conţinutul 
concret al adresei nr. 2132/2004 Curtea concluzionează că aceasta nu are valoarea 
unui act administrativ de natură a crea, modifica, sau stinge raporturi specifice 
dreptului administrativ. 



 Adresa atacată are doar caracterul unui act de informare prin care i se aduce 
la cunoştinţa reclamantei existenţa hotărârii nr. 20/2003, care nu a fost anulată 
anterior precum şi imposibilitatea adoptării unui alt act administrativ în condiţiile în 
care primul nu a fost anulat şi nici nu s-au modificat condiţiile ce au determinat 
adoptarea primului. 

 În această situaţie instanţa de fond a valorizat greşit actul indicat de către 
reclamantă ca având natura juridică a unui act administrativ vătămător în drepturile 
recunoscute de lege în favoarea reclamantei în condiţiile în care acest act doar atestă  
existenţa unei situaţii juridice deja cunoscută şi de către reclamantă. 

 Rezultă cu certitudine din cuprinsul procesului verbal că în şedinţa 
Consiliului Local din 9 noiembrie 2004 nu s-a adoptat vreo hotărâre referitoare la 
aprobarea sau dimpotrivă refuzul aprobării planului urbanistic de detaliu pentru 
imobilul de la nr. 909 din comuna Săpânţa. 

Potrivit art. 1 al 1 din Legea nr. 29/1990 în vigoare la data introducerii cererii 
de chemare în judecată: „ Orice persoana fizica sau juridica, daca se considera 
vătămată în drepturile sale, recunoscute de lege, printr-un act administrativ sau prin 
refuzul nejustificat al unei autorităţi administrativ de a-i rezolva cererea referitoare la 
un drept recunoscut de lege, se poate adresa instanţei judecătoreşti competente, 
pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins si repararea pagubei ce i-a 
fost cauzata.” 

În speţă însă, pentru motivele arătate anterior, actul atacat nu este un act 
administrativ ci este o simplă adresă transmisă de către o autoritate publică către o 
persoană juridică de drept privat prin care îi aduce la cunoştinţă că nu a luat o altă 
decizie în privinţa solicitării iniţiale, deja rezolvată, a persoanei juridice private de 
adoptare a unui plan urbanistic de detaliu pentru un anumit imobil. 

Sub acest aspect deci, hotărârea instanţei de fond care a procedat la 
analizarea actului atacat în condiţiile specifice contenciosului administrativ este 
netemeinică deoarece a omis să constate că în speţă nu există un act administrativ. 

În aceste condiţii excepţia lipsei procedurii prealabile analizată de către 
instanţa de fond şi respinsă prin încheierea de şedinţă din data de 8 septembrie 
2005 nu poate fi primită deoarece existenţa procedurii prealabile poate fi analizată 
numai în raport cu existenţa unui act administrativ or în speţă aşa cum s-a arătat 
anterior adresa nr. 2132/2004 nu are valoarea unui act administrativ. 

Pentru aceste considerente în temeiul art. 304 pct 9 Cod procedură civilă 
se va admite recursul formulat şi se va casa hotărârea atacată şi se va respinge 
cererea de chemare în judecată. 

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă deoarece s-a aflat în culpă 
procesuală reclamanta va fi obligată la plata cheltuielilor de judecată produse 
pârâtului de prezentul litigiu în sumă de 1650 lei reprezentând onorariu avocaţial şi 
cheltuieli de transport atât la fond cât şi în recurs conform scriptului depus la fila 26 
în dosarul de recurs. 

 
Competenţă pentru litigii având ca obiect acţiunea în 

despăgubiri. 
 
Potrivit art.8 alin.1 raportat la art.18 alin.1 şi 3 din Legea nr.554/2004, 

competenţa pentru soluţionarea cererii având ca obiect despăgubiri revine 
instanţei de contencios, chiar dacă acţiunea în despăgubiri este formulată separat 
de acţiunea pentru anularea actului.(decizia civilă nr. 112/22 ianuarie 2007, dosar 
nr. 4277/100/2005). 



 

Curtea de Apel Cluj, secţia comercială şi de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 112 din 22 ianuarie 2007 

Prin sentinţa civilă nr. 3095, pronunţată la data de 5 octombrie 2006 
pronunţată în dosarul nr. 4277/100/2006 al Tribunalului Maramureş s-a admis în 
parte acţiunea formulată de reclamantul P.M. în contradictoriu cu pârâtul 
CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ, pârâtul a fost obligat să plătească 
reclamantului suma de 24.415,28 RON cu titlu de despăgubiri reprezentând salariile 
indexate, majorate şi reactualizate, de care ar fi beneficiat reclamantul în perioada 6 
septembrie 2003 - 6 iunie 2005  în funcţia de director al Ansamblului Folcloric 
Naţional „Transilvania”; totodată, s-a respins cererea privind obligarea pârâtului la 
plata dobânzilor legale şi a fost obligat să plătească reclamantului suma de 3000 
RON cheltuieli de judecată. 

Pentru a dispune astfel, instanţa a reţinut că raportat la dispoziţiile Legii nr. 
188/1999 reclamantul are dreptul la despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate 
şi recalculate pentru perioada 6 septembrie 2003 data demiterii şi 6 iunie 2005 data 
reintegrării, despăgubiri calculate de expert în sumă de 24.415,28 RON; cât priveşte 
salariul de merit solicitat de reclamant, instanţa şi-a însuşit concluziile expertului în 
sensul că acesta nu a fost un drept care s-a acordat din oficiu, nu era obligatoriu, 
ordonatorul de credite fiind cel care îl poate acorda, respectând anumite criterii 
prevăzute de lege iar dobânda solicitată nu s-a justificat, aplicarea acesteia asupra 
sumelor datorate de către pârâtă reclamantului, salariile indexate şi majorate fiind 
reactualizate cu indicele de inflaţie. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs în termenul legal pârâtul 
CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ solicitând admiterea acestuia, casarea 
hotărârii atacate ca fiind nelegală şi netemeinică să se dispună acordarea de 
despăgubiri materiale reclamantului în sumă de 4.090,64 RON. 

În motivarea recursului, pârâtul învederează faptul că instanţa de fond a 
calificat eronat raportul juridic dintre părţi, reţinând nejustificat că funcţia deţinută 
de reclamant anterior demiterii– de director al Ansamblului Folcloric Naţional 
„Transilvania”- îi conferă calitatea şi statutul de funcţionar public. S-a susţinut, de 
asemenea, că drepturile cuvenite reclamantului trebuie stabilite numai în raport cu 
întinderea prejudiciului produs prin concediere pentru că altfel s-ar produce o 
îmbogăţire fără justă cauză, iar despăgubirile ar avea un caracter indemnitar dacă, în 
speţă, nu se realizează diminuarea veniturilor realizate ulterior de către reclamant. 

Analizând recursul declarat de pârâtul Consiliul Judeţean Cluj prin prisma 
motivelor de recurs şi a dispoziţiilor art.304 şi 3041C.pr.civ., Curtea l-a apreciat ca 
fiind fondat pentru următoarele considerente: 

Prin hotărârea nr. 67/2003 emisă de pârât, reclamantul a fost destituit din 
funcţia de director al Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania”. 

Prin sentinţa civilă nr. 3166/27 noiembrie 2005 pronunţată de Tribunalul 
Maramureş, în dosar nr. 6087/2005, irevocabilă, s-a admis cererea reclamantului 
P.M. în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Judeţean Maramureş s-a dispus anularea 
hotărârii nr. 67 din data de 5 august 2003 emisă de pârât cu consecinţa repunerii 
reclamantului în situaţia anterioară. 

Probele existente la dosar relevă cu caracter unitar împrejurarea că 
reintegrarea efectivă a reclamantului a avut loc la data de 06 iunie 2005 iar de la 
momentul demiterii şi până la data reintegrării acesta a lucrat ca funcţionar public la 
Primăria Baia Mare.  



1.Este cunoscut faptul că potrivit art.18 alin.1 şi 3 din Legea nr.554/2004, 
instanţa, cu prilejul soluţionării acţiunii în contencios administrativ promovată, 
poate, după caz, să anuleze, în tot sau în parte, actul administrativ (…) şi va hotărî şi 
asupra despăgubirilor pentru daunele materiale şi morale cauzate, dacă reclamantul a 
solicitat acest lucru. 

Per a contrario, dacă reclamantul nu a solicitat plata de despăgubiri în cadrul 
acţiunii ce are ca obiect anularea actului administrativ nelegal, acesta poate cere plata 
lor oricând, ulterior, în interiorul termenului general de prescripţie, însă, regulile de 
soluţionare a acestei cereri, accesorie acţiunii principale, se circumscriu acţiunii în 
contencios administrativ şi ca atare şi această nouă acţiune este în competenţa 
instanţei de contencios administrativ care va soluţiona acţiunea cu respectarea 
acestor norme. 

În speţă, se constată că reclamantul nu a solicitat cu prilejul soluţionării 
acţiunii ce a avut ca obiect anularea actului administrativ nelegal şi obligarea 
autorităţii publice la plata despăgubirilor materiale ci a făcut-o în prezentul litigiu. 
Prin urmare, această acţiune a reclamantului derivă sau este accesorie acţiunii în 
contencios administrativ care a vizat anularea actului administrativ de autoritate 
nelegal şi este de competenţa instanţei de contencios administrativ, susţinerile 
contrare ale pârâtului fiind nefondate. 

 
 Competenţă soluţionare litigiu privind raportul de serviciu al 

funcţionarilor publici. 
  
 Întrucât potrivit art.725 C.proc.civ., normele de procedură sunt de 

imediată aplicare, litigiile având ca obiect raportul de serviciu al funcţionarului 
public înregistrate după modificarea Legii nr.188/1999 prin Legea nr.251/2006 
sunt de competenţa instanţei de contencios administrativ. 

 

Curtea de Apel Cluj, secţia comercială şi de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 44 din 11ianuarie 2007 

 
Prin sentinţa civilă nr.1987 din 23 oct.2006 pronunţată de Tribunalul Sălaj s-a admis 

acţiunea  precizată formulată de reclamantul SINDICATUL LIBER AL 
SALARIAŢILOR DIN ADMINISTRAŢIA LOCALĂ DE STAT „CIVITAS” ZALĂU 
împotriva pârâţilor DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ ZALĂU 
şi PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU, prin PRIMARUL MUNICIPIULUI 
ZALĂU. 

Ca o consecinţă au fost obligaţi pârâţii să plătească fiecărui reclamant primele de 
vacanţă pentru anii 2003, 2004 şi 2005, calculate în sumă totală netă actualizată în raport 
cu rata inflaţiei la data efectuării plăţii. 

Totodată au fost obligaţi pârâţii să plătească reclamanţilor suma de 500 RON 
reprezentând cheltuieli de judecată. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă reţine că reclamanţilor, în calitate de 
funcţionari publici ce se află în raport de serviciu cu pârâtul, beneficiază de prevederile 
art.34 alin.2 din Legea nr.188/1999, respectiv, au dreptul, pe lângă indemnizaţia de 
concediu, la o primă egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării, care se 
impozitează separat. Deşi acest drept a fost suspendat, dreptul în sine nu a fost anulat, 
încât fiind un drept câştigat, şi cu trimitere la considerentele expuse în Decizia 



nr.XXIII/2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite, în recurs în interesul 
legii, instanţa de fond a considerat acţiunea întemeiată. 

Împotriva acestei sentinţe pârâta Primăria municipiului Zalău prin primar a 
declarat recurs invocând dispoziţiile art.304 pct.7 şi 9 C.pr.civ. în dezvoltarea motivelor de 
recurs se susţine, în esenţă, că instanţa a greşit când a admis acţiunea pentru anii 
2003,2004 şi 2005, însă sumele la care pârâţii au fost obligaţi cuprind şi anul 2002 iar 
soluţia adoptată de instanţă este rezultatul unei interpretări greşite a legii. 

Intimatul Sindicatul Liber al Salariaţilor din Administraţia Locală de Stat „Civitas” 
Zalău prin întâmpinare a solicitat respingerea recursului ca nefondat. 

Examinând recursul Curtea reţine următoarele: 
Având în vedere natura litigiului, raportul juridic litigios Curtea a pus în discuţie ca 

motive de ordine publică prevederile art.304 pct.1 şi 3 C.pr.civ. 
Astfel, analizând dispoziţiile legale incidente în materie prin prisma celor două 

motive de recurs invocate din oficiu, Curtea reţine următoarele: 
1. Prezentul litigiu se grefează pe dispoziţiile Legii nr.188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici. Astfel, conform art.911 introdus prin Legea nr.251/2006 în vigoare 
de la 19 iulie 2006 dispune cu caracter unitar că pricinile care au ca obiect raportul de 
serviciu al funcţionarului public sunt de competenţa instanţelor de contencios 
administrativ, cu excepţia situaţiilor pentru care este stabilită expres prin lege competenţa 
altor instanţe. 

Cererea introductivă de instanţă a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Sălaj la 
data de 21 iulie 2006, fiind astfel aplicabile dispoziţiile mai sus evocate încât instanţa 
competentă să soluţioneze cauza în primă instanţă este aceea stabilită de art.10 alin.1 din 
Legea nr.554/2004 corelate cu art.2 lit.d şi art.3 pct.1 C.pr.civ., respectiv instanţa de 
contencios administrativ. 

Totodată, se reţine că şi compunerea instanţei la judecată în primă instanţă este 
aceea prevăzută de art.54 alin.1 teza I din Legea nr.304/2004 privind organizarea 
judiciară. 

Faţă de cele ce preced, Curtea reţine că soluţionarea cauzei în primă instanţă în 
compunerea prevăzută la art.55 alin.1 din Legea nr.304/2004 este greşită, instanţa fiind 
alcătuită cu încălcarea dispoziţiilor art.54 alin.1 din Legea nr.304/2004, care sunt 
aplicabile la soluţionarea litigiului de contencios administrativ. 

Aşa fiind, Curtea reţine că în cauză este prezent motivul de casare prevăzut la 
art.304 pct.1 C.pr.civ. 

2. Curtea reţine că în cauză este dat şi motivul de recurs prevăzut la art.304 pct.3 
C.pr.civ. 

Aşa cum s-a relevat anterior competenţa materială de soluţionare a cauzei în primă 
instanţă aparţine tribunalului ca instanţă de contencios administrativ. Or, soluţionarea 
cauzei de către tribunal ca instanţă de conflicte de muncă încalcă dispoziţiile art.304 pct.3 
C.pr.civ. şi ca atare se impune admiterea recursului şi din această perspectivă. 

Faţă de cele ce preced, în temeiul art.312 alin.1-2 rap.la art.304 pct.1 şi 3 C.pr.civ. se 
va admite recursul, sentinţa atacată va fi casată în întregime şi ca o consecinţă în temeiul 
art.312 alin.6 teza I C.pr.civ. va trimite cauza pentru rejudecare în primă instanţă la 
Tribunalul Sălaj ca instanţă de contencios administrativ. 

 
Rolul activ al judecătorului. 
 
În baza rolului activ al judecătorului,  conform art.129 alin.5 C.proc. civ., 

instanţa de fond era obligată, din oficiu, sau la cererea părţilor să oblige 
reclamanta să indice numărul hotărârii de consiliu local atacate în contencios 



administrativ, iar nu să respingă acţiunea cu motivarea că aceasta este lipsită de 
obiect pentru că în ceea ce priveşte hotărârea atacată s-a indicat numai data 
adoptării ei.  

Curtea de Apel Cluj, secţia comercială şi de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 35 din 10 ianuarie 2007 

 Prin sentinţa nr.1593 pronunţată la data de 6.10.2006 a fost: respinsă acţiunea 
formulată de reclamanta M.F. în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local Floreşti; 
respinsă şi cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenienţii  
P.N.P. şi P.D. 

Pentru a dispune astfel instanţa a reţinut că din analiza acţiunii promovate nu 
rezultă că obiectul acesteia este determinat deoarece se solicită numai anularea 
parţială a Hotărârii Consiliului Local Floreşti din data de 6.06.2006 fără a se stipula 
în mod corect numărul hotărârii. 

 Cât priveşte cererea de intervenţie reţine instanţa că intervenienta nu justifică 
un interes propriu în sensul prevederilor art.49 C.proc.civ. 

 Împotriva soluţiei arătate a declarat recurs reclamanta solicitând admiterea 
recursului, casarea hotărârii şi trimiterea cauzei spre rejudecare pentru administrarea 
probatoriului necesar  şi a judeca fondul litigiului dedus judecăţii; cu obligarea 
intimatului la plata cheltuielilor de judecată. 

 Examinând recursul declarat prin prisma argumentelor aduse, a actelor 
dosarului, a dispoziţiilor art.304, 3041 C.proc.civ. Curtea reţine că acesta este 
întemeiat. 

 În acest sens se reţine că prin cererea introductivă de instanţă   reclamanta în 
contradictoriu cu pârâtul Consiliul local Floreşti a solicitat instanţei anularea parţială 
a hotărârii Consiliului local din 6.06.21006, în ceea ce priveşte decizia de a aproba 
creşterea regimului de înălţime mediu aprobat la regim de înălţime P+ 3E pentru 
investiţia din comuna Floreşti strada T. decizie luată în baza referatului 2272 din 1 
martie 2006 întocmit de inginer C.D. şi inginer M.M. 

      În motivarea cererii se arată în esenţă că hotărârea atacată este nelegală 
întrucât nu s-au respectat prevederile legale cu privire la regimul de înălţime şi 
procedurile privind  derogările admisibile în raport cu planurile urbanistice; că prin 
adaptarea unei atare hotărâri reclamanta în calitate de  proprietar al parcelei vecine 
imobilului al cărui regim a fost aprobat este prejudiciată dat fiind blocarea vederii şi 
umbrei produse prin înălţime. 

        Din expunerea rezumativă de mai sus se observă că reclamanta a precizat 
obiectul cererii, respectiv anularea parţială a hotărârii adoptate de pârât în data de 6 
decembrie 2006,  stabilind elemente esenţiale pentru determinarea şi circumscrierea 
obiectului prin precizările că : nelegalitatea acestuia priveşte : „decizia de a aproba 
creşterea regimului de înălţime identificată în Floreşti; această decizie este luată în 
baza referatului nr. 2272/1 martie 2006 întocmit de consilieri angajaţi ai pârâtului la 
cererea nr. 2272/2006 a domnului P.. Ori, în aceste circumstanţe ale existenţei şi 
doar a unor indicii cu privire la actul administrativ atacat nu se poate susţine că prin 
cererea formulată n a fost determinat obiectul şi că astfel ar fi aplicabile prevederile  
art.133 C.proc.civ. Neprecizarea în concret a unui număr nu poate duce la concluzia 
reţinută de instanţă de vreme ce au existat elemente determinabile privind actul şi 
data la care acesta a fost adoptat. Aceste elemente au putut fi desprinse şi prin 
precizările făcute în instanţă în sensul că a existat o singură hotărâre luată la acea 
dată ce a vizat parţial aspecte cu privire la regimul de înălţime. 



 De altfel nici din cererea de intervenţie şi nici din procesul verbal încheiat cu 
ocazia şedinţei din 6 iunie 2006 depus în probaţiune nu rezultă că la data respectivă 
ar fi fost adoptate şi alte hotărâri cu privire la regimul arătat, pentru a se putea ajunge 
la concluzia reţinută de instanţa că prin neprecizarea numărului actului administrativ 
nu se identifică obiectul cererii. 

Pe de altă parte chiar şi în condiţiile în care se aprecia că nu sunt suficiente 
indicii pentru determinarea obiectului cererii în contextul dispoziţiilor actului 
normativ pe care reclamanta şi-a fundamentat cererea – Legea nr.554/2004 art.13 – 
era necesar a se solicita autorităţii emitente sub sancţiunea amenzii judiciare 
depunerea hotărârii adoptate la data de 6.06.2006 aceasta cu atât mai mult cu cât 
reclamanta prin reprezentant la termenul din octombrie a solicitat a se pune în 
vedere pârâtului să depună documentaţia cu privire la regimul de înălţime aprobat. 

       Cum însă în cauză nu s-a procedat în sensul arătat iar din acte rezultă că 
reclamanta a precizat obiectul cererii  stabilind şi elemente determinabile cu privire 
la acesta, susţinerile recurentei cu  privire la greşita reţinere şi obligativitate sunt 
întemeiate şi urmează a fi admise ca atare. 

        Prin urmare faţă de cele arătate, reţinând că în mod greşit s-a făcut aplicarea 
prevederilor art. 133  C.proc.civ., Curtea  în baza art.312 alin.5 C.proc.civ. va admite 
recursul şi va trimite cauza spre rejudecare. 

 Cu prilejul rejudecării instanţa va cerceta incidenţa temeiurilor invocate de 
părţi în susţinerea cererilor formulate inclusiv sub aspectul prevăzut de Legea 
554/2004 sens în care va suplimenta probaţiunea procedând pentru clarificare la 
solicitarea documentaţiei ce a stat la baza hotărârii atacate. 

 
 Despăgubiri; cuantum. 
 
 Despăgubirile acordate în baza art.8 alin.1 şi 18 alin.1 şi 3 din Legea 

nr.554/2004 funcţionarului public urare a anulării actului administrativ individual 
şi reintegrarea în funcţia avută nu pot fi cumulate cu drepturile băneşti încasate de 
acesta la un alt loc de muncă avut în perioada de după destituirea din funcţie şi nu 
pot cuprinde drepturi eventuale, cum ar fi salariul de merit.  

Curtea de Apel Cluj, secţia comercială şi de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 112 din 22 ianuarie 2007 

Prin sentinţa civilă nr. 3095, pronunţată la data de 5 octombrie 2006 
pronunţată de Tribunalului Maramureş s-a admis în parte acţiunea formulată de 
reclamantul P.M. în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL JUDEŢEAN 
MARAMUREŞ, pârâtul a fost obligat să plătească reclamantului suma de 24.415,28 
RON cu titlu de despăgubiri reprezentând salariile indexate, majorate şi reactualizate, 
de care ar fi beneficiat reclamantul în perioada 6 septembrie 2003 - 6 iunie 2005  în 
funcţia de director al Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania”; totodată, s-a 
respins cererea privind obligarea pârâtului la plata dobânzilor legale şi a fost obligat să 
plătească reclamantului suma de 3000 RON cheltuieli de judecată. 

Pentru a dispune astfel, instanţa a reţinut că raportat la dispoziţiile Legii nr. 
188/1999 reclamantul are dreptul la despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate 
şi recalculate pentru perioada 6 septembrie 2003 data demiterii şi 6 iunie 2005 data 
reintegrării, despăgubiri calculate de expert în sumă de 24.415,28 RON; cât priveşte 
salariul de merit solicitat de reclamant, instanţa şi-a însuşit concluziile expertului în 
sensul că acesta nu a fost un drept care s-a acordat din oficiu, nu era obligatoriu, 
ordonatorul de credite fiind cel care îl poate acorda, respectând anumite criterii 



prevăzute de lege iar dobânda solicitată nu s-a justificat, aplicarea acesteia asupra 
sumelor datorate de către pârâtă reclamantului, salariile indexate şi majorate fiind 
reactualizate cu indicele de inflaţie. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs în termenul legal pârâtul 
CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ solicitând admiterea acestuia, casarea 
hotărârii atacate ca fiind nelegală şi netemeinică să se dispună acordarea de 
despăgubiri materiale reclamantului în sumă de 4.090,64 RON. 

Analizând recursul declarat de pârâtul Consiliul Judeţean Cluj prin prisma 
motivelor de recurs şi a dispoziţiilor art.304 şi 3041C.pr.civ., Curtea l-a apreciat ca 
fiind fondat pentru următoarele considerente: 

Prin hotărârea nr. 67/2003 emisă de pârât, reclamantul a fost destituit din 
funcţia de director al Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania”. 

Prin sentinţa civilă nr. 3166/27 noiembrie 2005 pronunţată de Tribunalul 
Maramureş, în dosar nr. 6087/2005, irevocabilă, s-a admis cererea reclamantului 
P.M. în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Judeţean Maramureş s-a dispus anularea 
hotărârii nr. 67 din data de 5 august 2003 emisă de pârât cu consecinţa repunerii 
reclamantului în situaţia anterioară. 

Probele existente la dosar relevă cu caracter unitar împrejurarea că 
reintegrarea efectivă a reclamantului a avut loc la data de 06 iunie 2005 iar de la 
momentul demiterii şi până la data reintegrării acesta a lucrat ca funcţionar public la 
Primăria Baia Mare.  

2. Potrivit art. 89 alin.1 din Legea nr.188/1999, în cazul în care raportul de 
serviciu a încetat din motive pe care funcţionarul public le consideră netemeinice sau 
nelegale, acesta poate cere instanţei de contencios administrativ anularea actului 
administrativ (…) precum şi plata de către autoritatea sau instituţia publică emitentă 
a actului administrativ a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi 
recalculate, şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat funcţionarul public. 

În speţă se constată că reclamantul în perioada cuprinsă între data demiterii şi 
cea a reintegrării efective a lucrat ca funcţionar public la Primăria Baia Mare şi a 
obţinut în toată această perioadă venituri salariale în sumă de 26.233,44 RON. 

În cauză s-a efectuat o expertiză contabilă pentru a se stabili care este 
întinderea despăgubirilor solicitate, expertul oferind două modalităţi de calcul a 
acestor sume.  

Potrivit concluziilor raportului de expertiză, reclamantul ar fi încasat cu titlu 
de drepturi salariale suma de 29.907,82 RON, într-o variantă stabilind că 
reclamantului i se cuvine, cu titlu de despăgubiri, suma de 24.415,28 RON – 
apreciind că potrivit dispoziţiilor cuprinse în C. muncii suma încasată de reclamant la 
locul de muncă avut în aceeaşi perioadă nu trebuie scăzută – respectiv 4090,64 RON 
în varianta de calcul în care reclamantului nu i s-au cumulat cele două venituri 
salariale care vizează aceeaşi perioadă. 

Reţinând că doar instanţa de judecată este abilitată de legiuitor să statueze 
asupra problemelor de drept din litigiu – nu şi expertul prin expertizele efectuate 
într-un litigiu pendinte – Curtea apreciază că varianta de calcul în care s-a stabilit că 
reclamantului i se cuvine doar suma de 4090,64 RON este cea corectă pentru 
următoarele considerente: 

Dispoziţiile art.89 alin.1 din Legea nr.188/1999 reluate şi de dispoziţiile art.78 
din Legea nr.53/2003 statuează prin norme juridice imperative că autoritatea sau 
instituţia publică emitentă a actului administrativ nelegal poate fi obligată la plata 
unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi recalculate, şi cu celelalte 
drepturi de care ar fi beneficiat funcţionarul public. 



Sintagma „celelalte drepturi de care ar fi beneficiat funcţionarul public” 
vizează drepturile conexe aferente drepturilor salariale şi nu presupune cumularea 
sumelor datorate de către angajator pentru perioada în care angajatul a fost lipsit de 
veniturile salariale datorită actului administrativ nelegal cu cele încasate efectiv, în 
aceeaşi perioadă, de la locul său de muncă întrucât dacă s-ar admite această teză, 
angajatul s-ar îmbogăţi fără just temei. Singurul temei al acordării unor sume de bani 
cu titlu de venituri salariale îl constituie prestarea muncii aferentă postului deţinut, 
orice susţinere contrară fiind nefondată. 

Pentru toate aceste considerente, Curtea va aprecia recursul declarat de către 
pârâtul Consiliul Judeţean Cluj ca fiind fondat iar în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ. 
raportat la art.20 din Legea nr.554/2004 îl va admite, va casa hotărârea recurată şi 
rejudecând cauza  potrivit art.20 alin.3 din Legea nr.554/2004, va admite în parte 
acţiunea reclamantului iar în temeiul dispoziţiilor legale enunţate anterior va obliga 
pârâtul să plătească reclamantului suma de 4090,64 RON cu titlu de despăgubiri şi 
va respinge celelalte capete de cerere. 

Pentru a dispune astfel Curtea va reţine că sunt corecte statuările instanţei de 
fond privind sumele solicitate cu titlu de despăgubiri şi care reprezintă salariul de 
merit şi dobânzile aferente. Astfel, în mod corect s-a reţinut că salariul de merit nu 
este un drept permanent care se acordă din oficiu, obligatoriu, de către angajator ci 
este un drept eventual, la îndemâna ordonatorului de credite care poate să-l acorde 
respectând o serie de criterii. 

 
Contencios fiscal. 
 
 Scutire de impozit pe clădiri pentru beneficiarul drepturilor 

dobândite în baza Legii nr.189/2000. 
 
Pentru persoanele cărora li s-au acordat drepturi în baza Legii nr.189/2000, 

scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi teren se aplică potrivit art.284 alin.8 
Cod fiscal începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune 
documentele justificative în vederea scutirii, iar nu de la data dobândirii calităţii de 
beneficiar al Legii nr.189/2000.  

Curtea de Apel Cluj, secţia comercială şi de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 115 din 22 ianuarie 2007 

Asupra prezentului recurs constată: 
Prin sentinţa civilă nr.1753 din 27 oct.2006 pronunţată în dosar 

nr.8110/117/2006 de Tribunalul Cluj – Secţia mixtă de contencios administrativ şi 
fiscal de conflicte de muncă şi asigurări sociale -  a fost admisă acţiunea reclamantei 
M.M. împotriva pârâtului Primarul mun. Cluj-Napoca şi a fost anulată dispoziţia 
2968/2006 emisă de pârât şi obligat acesta să emită o dispoziţie de restituire a 
impozitului pe seama reclamantei pentru imobilul din Cluj-Napoca str.V. în perioada 
1 martie 2003 – 1 sept.2006. 

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă, a reţinut pe baza actelor şi 
lucrărilor dosarului, că reclamantei i s-a recunoscut în justiţie (decizia nr.477/2006 a 
I.C.C.J) calitatea de beneficiară a drepturilor prevăzute de Legea nr.189/2000 astfel 
încât Casa  Judeţeană de Pensii Cluj  prin Hotărârea nr.14279/2006 a stabilit că 
acesteia i se cuvin respectivele drepturi începând cu 1.03.2003. 



Ca urmare a acestei situaţii reclamanta a solicitat restituirea impozitului plătit 
începând cu data de 1.03.2003 şi scutirea în continuare de la plata impozitului 
Direcţiei de taxe şi impozite a mun. Cluj-Napoca. 

Prin adresa nr.152314 s-a răspuns reclamantei că doar începând cu data de 
1.09. va beneficia de scutirea de la plata impozitului aşa încât a depus contestaţie 
arătând că scutirea impozitului trebuie să fie aplicată din 1.03.2003 iar impozitul 
achitat anterior să-i fie restituit.  

Prin dispoziţia 2968/6.09.2006, Primarul mun. Cluj-Napoca a respins 
contestaţia reclamantei invocând prevederile art.284 alin.8 din Codul fiscal. 

Prima instanţă a considerat că din moment ce drepturile prevăzute de Legea 
189/2000 se acordă începând cu data de 1.03.2003 rezultă că plata impozitului nu a 
fost datorată începând cu această dată fiind îndeplinită condiţia prevăzută de art.106 
C.proc.fiscală, sumele fiind plătite în plus faţă de obligaţia fiscală. Potrivit art.284 
alin.8 C.,fiscal scutirea se acordă începând cu prima zi a lunii următoare celei în care 
persoane depune documente justificative în vederea scutirii, astfel că scutirea 
urmează să fie aplicată începând cu luna sept.2006 în conformitate şi cu pct.211 din 
H.G. 44/2004. 

Pe lângă această scutire s-a solicitat şi restituirea impozitului achitat anterior 
astfel că prima instanţă a considerat că începând cu 1.03.2003 sumele achitate cu 
titlu de impozit urmează a fi restituite şi a dispus conform dispozitivului mai sus citat, 
ţinând cont şi de dispoziţiile art.182 din C.proc.fiscală şi art.18 din Legea 
nr.554/2004. 

Împotriva hotărârii primei instanţe a declarat recurs în termenul legal pârâtul 
Primarul mun. Cluj-Napoca, solicitând admiterea lui, casarea sentinţei atacate şi în 
rejudecare respingerea acţiunii reclamantei ca neîntemeiată. 

Recursul declarat în cauză este întemeiat. 
Reclamanta M.M. este într-adevăr beneficiară a drepturilor conferite de Legea 

nr.189/2000 foştilor strămutaţi din motive etnice, calitate stabilită în justiţie, după ce 
iniţial Comisia pentru aplicarea acestei legi din cadrul Casei Judeţene de Pensii Cluj 
în respinsese cererea înregistrată la data de 1 martie 2003. Prin Hotărâre nr.14279 
din 11.07.2006, emisă de aceeaşi comisie pe baza Deciziei nr.477/2006 a I.C.C.J, 
cererea reclamantei a fost admisă stabilindu-se calitate de beneficiară a drepturilor 
conferite de Legea nr.189/2000 şi faptul că acestea se acordă începând cu data de 
1.03.2003. 

De asemenea, în capitolul XI. din Codul fiscal sunt prevăzute scutirile şi 
facilităţile pentru persoanele fizice, în art.284 alin.1 lit.b arătându-se, printre altele, 
că impozitul pe clădiri, impozitul pe teren nu se aplică persoanelor fizice prevăzute la 
art.1 al Decretului nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere din 6 martie 1945 
precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi în alte legi, în această categorie fiind incluse şi 
persoanele care sunt beneficiare ale drepturilor acordate de Legea nr.189/2000. 

Numai că, modul de acordare a scutirilor este reglementat în alin.8 al aceluiaşi 
articol care prevede că „scutirea de plată a impozitului prevăzută la alin.1,2,3 sau 4  se 
aplică unei persoane începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana 
depune documentele justificative în vederea scutirii”. 

Această dispoziţie legală este detaliată prin reglementarea prevăzută de 
pct.212 din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea 
unitară a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi care arată că „scutirea la plata 
impozitelor şi taxelor locale prev. de art.284 din C.fiscal se acordă persoanelor în 



cauză pe baza cererii acestora proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul 
anului, începând cu luna următoare celei în care persoanele în cauză prezintă actele 
prin care atestă situaţia respectivă”. 

În cazul de faţă, având în vedere normele de reglementare mai sus citate 
Direcţia de impozite şi taxe locale a procedat corect admiţând cererea reclamantei şi 
scutind-o de la plata impozitului începând cu data de 1.09.2006, faţă de data 
înregistrării cererii însoţită de actele doveditoare – 8.08.2006 – şi dispunând 
restituirea impozitului plătit deja aferent perioadei 1.09.2006 – 31.12.2006. 

Faţă de aceste împrejurări, Dispoziţia Primarului Municipiului Cluj-Napoca 
nr.2968 din 6.09.2006, prin care s-a respins contestaţia reclamantei asupra modului 
de rezolvare a cererii este legală şi temeinică. 

Drept urmare, soluţia primei instanţe care a anulat acest act administrativ , 
obligându-l pe emitent să dispună restituirea impozitului şi pentru o perioadă pentru 
care în prezent nu există o acoperire legală  este greşită, fiind dat în cauză motivul de 
recurs prev.de art.304 pct.9 C.proc.civ. 

Mai trebuie arătat că prima instanţă a invocat dispoziţiile art.106 din 
C.proc.fiscală, când a considerat că obligaţia fiscală a fost plătită în plus, dispoziţie 
care nu are legătură cu cauza deoarece acest text legal se referă la sesizarea organelor 
de urmărire penală de către cele fiscale atunci când cu ocazia inspecţiei fiscale se 
constată existenţa unor fapte ce ar putea întruni elementele constitutive ale unei 
infracţiuni. 

Nici dispoziţiile pct.211 din H.G. nr.44/2004 nu sunt incidente în cauză, 
această reglementare vizând scutirile pentru bunurile proprii şi bunurile comune ale 
soţilor. 

Aşa fiind faţă de toate considerentele de fapt şi de drept mai sus expuse, ţinând 
cont şi de dispoziţiile art. 312 alin.1 teza I în referire la art.20 alin.3 teza I din Legea 
nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, prezentul recurs urmează a fi admis, 
hotărârea casată în întregime şi în rejudecare având în vedere motivele expuse mai 
sus va fi respinsă acţiunea reclamantei ca neîntemeiată, luându-se act de faptul că 
recurentul nu a pretins cheltuieli de judecată. 

 
 Comunicarea actelor administrativ fiscale. 
 
 În situaţia în care se contestă semnătura destinatarului pe dovada de 

comunicare a actelor fiscale, instanţa este obligată să procedeze la clarificarea 
acestui aspect cu consecinţe asupra termenelor procedurale întrucât dispoziţiile 
Codului de procedură civilă, potrivit art.44 alin.3 C.proc.fiscală se aplică şi pentru 
comunicarea actelor administrativ-fiscale. (Dosar nr.7729/117/2006, decizia 
nr.65/12.01.2007) 

Curtea de Apel Cluj, secţia comercială şi de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 65 din 12 ianuarie 2007 

Prin sentinţa civilă nr.1370 din 25 august 2006 pronunţată de Tribunalul Cluj 
în dosarul nr.7729/17/2005, s-a respins acţiunea formulată de reclamantul B.R. în 
contradictoriu cu pârâtele Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Cluj şi 
Autoritatea Naţională a Vămilor – Biroul Vamal Cluj având ca  obiect anularea actului 
constatator privind taxele vamale şi alte drepturi cuvenite bugetului 
nr.99/31.01.2005, anularea procesului verbal nr. 2196/02.02.2005 privind calculul 
accesoriilor pentru neplata la termen a obligaţiilor faţă de bugetul de stat, anularea 
procesului verbal nr.11288/10.05.2005, privind calculul accesoriilor privind neplata 



la termen a obligaţiilor faţă de bugetul de stat şi suspendarea ...executării actelor 
normative susmenţionate. 

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa a reţinut că prin decizia 
nr.96/08.07.2005 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Cluj s-a 
respins ca nedepusă în termen contestaţia formulată de reclamant pentru suma de 
105.898.007 lei, reprezentând taxe vamale şi ca neîntemeiată contestaţia pentru 
suma de 4.923.530 lei reprezentând dobânzi de întârziere şi penalităţile de întârziere. 

Pentru pronunţarea pe excepţia  tardivităţii depunerii contestaţiei  s-au avut în 
vedere prevederile art.176 alin.1 din OG nr.92/24.12.2004, iar apărarea formulată de 
reclamant sub aspectul contestării semnăturii de pe confirmarea de primire din data 
de 07.02.2005 nu poate fi reţinută de instanţă întrucât nu a fost probată. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în termen legal reclamantul 
solicitând casarea ei şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe. 

În motivarea recursului reclamantul arată că prin însăşi acţiunea introductivă 
a solicitat instanţei efectuarea unei expertize grafologice cu care să dovedească faptul 
că semnătura de la rubrica „destinatar” de pe  confirmarea de primire din data de 
07.02.2005 este un fals. 

În acest sens recurentul apreciază că instanţa de fond a ignorat prevederile 
art.177 şi următoarele C.pr.civ. privind verificarea de scripte deşi semnătura dintr-un 
înscris esenţial era considerată ca fiind falsă. 

Analizând recursul prin prisma motivului invocat Curtea apreciază că acesta 
este fondat pentru următoarele motive: 

Din cuprinsul acţiunii introductive precum şi al conţinutului Încheierilor civile 
din datele de 25 noiembrie 2005, 27.01.2005 şi 10 martie 2006 rezultă că 
reclamantul şi-a contestat în permanenţă semnătura de la rubrica „ destinatar” a 
dovezii de confirmare de primire din data de 7 februarie 2005 privind înştiinţarea de 
plată şi actele administrativ fiscale, depunând şi o plângere penală în acest sens. 

Raportat la această poziţie procesuală a reclamantului, instanţa şi-a încălcat 
obligaţia  de rol activ prevăzută de art.129 alin.3 C.pr.civ. şi nu a dispus efectuarea 
unei expertize grafice pentru a lămuri cele susţinute de reclamant. 

Pe de altă parte se constată că sentinţa s-a dat cu încălcarea prevederilor 
art.177 şi următoarele C.pr.civ. întrucât atunci când una dintre părţi declară că nu-şi 
recunoaşte semnătura, cum este în speţa de faţă, instanţa urmează a păşi la 
verificarea înscrisului. 

Întrucât o asemenea probă nu poate fi administrată odată cu soluţionarea 
recursului, în baza prevederilor art.305 şi 312(3) C.pr.civ. Curtea urmează a admite 
recursul, a casa sentinţa recurată şi a trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe, 
impunându-se administrarea de probe noi. 

 
 
CALCUL OBLIGAŢIILOR ACCESORII PENTRU DATORIA VAMALĂ  
 
Potrivit dispoziţiilor art. 108 alin. 1 C. pr. fiscală, termenul de plată 

a unei creanţe fiscale este de cel de la data expirării termenelor prevăzute 
de acest cod sau de alte legi care le reglementează. Rezultă că este greşită 
stabilirea cu caracter retroactive a accesoriilor în datoria vamală pentru 
perioada dintre data importului şi o dată ulterioară întocmirii procesului 
verbal de control. 



Curtea de Apel Cluj, secţia comercială şi de contencios administrativ şi 
fiscal 

 
Prin sentinţa civilă nr. 74 din 19.10.2006 pronunţată de Tribunalul Bistriţa 

Năsăud a fost respinsă acţiunea în contencios administrativ şi fiscal formulată de 
către reclamanta S.C. C. S.R.L. RODNA, în contradictoriu cu pârâta DIRECŢIA 
GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BISTRIŢA-NĂSĂUD. 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a constatat legalitatea actelor 
administrativ fiscale atacate reprezentând taxe vamale stabilite ulterior în condiţiile 
H.G. nr. 728/2001. 

Cu privire la starea de fapt, instanţa de fond a apreciat că a fost corect reţinută 
în cadrul acţiunii şi al întâmpinării, ea rezultând şi din documentele administrate în 
dosarul nr. 55/2005 al D.G.F.P. Bistriţa-Năsăud. 

Cu privire la fondul cauzei s-a arătat că prin modificarea actului constitutiv şi 
respectiv prin schimbarea asociaţilor şi cesiunea părţilor sociale se predă şi respectiv 
se preia patrimoniul persoanelor juridice în al cărui conţinut intră totalitatea 
drepturilor şi obligaţilor societăţilor comerciale, iar schimbarea administratorului sau 
a asociaţilor societăţii nu este de natură a duce la exonerarea privind obligaţiile 
societăţii asumate de persoana juridică prin reprezentanţii săi, indiferent de natura 
debitelor. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta solicitând modificarea 
hotărârii atacate, cu consecinţa admiterii cererii de chemare în judecată şi a anulării 
actelor fiscale atacate. 

Analizând recursul formulat în baza motivelor formulate precum şi în 
considerarea disp. art. 306 alin. 2 raportat la art. 3041 C.pr.civ., Curtea l-a apreciat ca 
fiind parţial fondat din următoarele considerente.  

În condiţiile art. 304¹ C. pr. civ. Curtea constată însă că  instanţa de fond nu a 
sesizat însă lipsa temeiului juridic al angajării răspunderii societăţii comerciale 
pentru accesoriile aferente datoriei vamale stabilită prin procesul-verbal de control. 

Astfel, din conţinutul acestuia rezultă că s-a stabilit în sarcina persoanei 
juridice obligaţia de plată a taxei vamale, a comisionului vamal şi a taxei pe valoarea 
adăugată calculate de la data de 28.01.2002, dată la care societatea comercială a 
declarat şi înregistrat declaraţia vamală de import nr. 784/28.01.2002, aferentă 
importului maşinii de prelucrat lemn introdusă în ţară în regim vamal preferenţial, 
generat de existenţa certificatului de investitor în zonă defavorizată. Accesoriile 
acestei creanţe vamale au fost calculate conform anexei la procesul-verbal pe 
intervalul 28.01.2002 – 26.04.2005 inclusiv, în considerarea disp. art. 102 şi 120 din 
O.G. nr. 92/2003, art. 13 din O.G. nr. 11/1996 şi art. 12 şi 13 din O.G. nr. 61/2002. 

Referitor la temeiul juridic al răspunderii pentru datoria vamală propriu-zisă, 
Curtea constată că art. 17 lit. a din H.G. nr. 728/2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 24/1998 nu prevăd dispoziţii care să 
permită calculul retroactiv al accesoriilor datoriei vamale. 

În această situaţie, până la momentul abrogării ei, ar fi fost incidente disp. art. 
61 alin. 3 din Legea privind Codul vamal al României unde se arată: „când controlul 
vamal ulterior constată că s-au încălcat reglementări vamale aplicate, datorită unor 
date cuprinse în declaraţia vamală, autoritatea vamală, după determinarea taxelor 
vamale cuvenite, ia măsuri de încasare, respectiv de restituire a acestora”. În situaţia 
în care se constată că există taxă vamală de achitat, această împrejurare se comunică 
titularului operaţiunii comerciale care are obligaţia de a achita taxa vamală datorată 



în termen de 7 zile de la data comunicării. Depăşirea acestui termen de scadenţă 
atrage obligaţia de plată a unor majorări de întârziere aferente diferenţei stabilite.  

Acest text legal a fost abrogat prin pct. 144 din Legea nr. 174/2004 pentru 
modificarea Codului de procedură fiscală, intrată în vigoare la data de 28 mai 2004, 
conform art. 78 din Constituţie.  

La momentul întocmirii actului constatator şi deci de stabilire a obligaţiei 
vamale, respectiv 4.05.2005,  acest text legal nu mai era în vigoare, ci a fost înlocuit 
de dispoziţiile Codului de procedură fiscală referitoare la termenele de scadenţă ale 
obligaţiilor fiscale restante. 

Astfel, potrivit art. 1 alin. 2 C. pr. fiscală şi creanţele vamale intră în sfera de 
aplicare a dispoziţiilor acestui act normativ, iar potrivit art. 108  al. 1 C.pr.fiscală, în 
forma şi numerotarea în vigoare la data actului de control, termenul de plată a unei 
creanţe fiscale este cel de la data expirării termenelor prevăzute de C.pr.fiscală sau de 
alte legi care le reglementează. 

De asemenea,  potrivit art. 108 alin. 2 C.pr.fiscală, în forma de la aceeaşi dată, 
pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale, termenul de plată se stabileşte în 
funcţie de data comunicării acestora, astfel: „a) dacă data comunicării este cuprinsă 
în intervalul 1 – 15 din lună termenul de plată este până la data de 5 a lunii 
următoare: şi b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 – 31 din lună, 
termenul de plată este până  la data de 20 a lunii următoare”. 

În mod greşit deci organul constatator a procedat la stabilirea cu caracter 
retroactiv a accesoriilor la datoria vamală stabilită pe intervalul cuprins între data 
importului şi o dată ulterioară întocmirii procesului-verbal de control, în condiţiile în 
care la data întocmirii actului de control existau condiţii legale ce reglementau modul 
de plată a diferenţelor de taxe vamale datorate de către importatori. 

Sub acest aspect, hotărârea instanţei de fond este nelegală, motiv pentru care 
în temeiul art. 304 pct. 9 C.pr.civ. se va admite recursul formulat şi se va modifica în 
parte hotărârea atacată în sensul înlăturării obligaţiei reclamantei de plată a 
dobânzilor şi penalităţilor în sumă de 14.923 lei, având în vedere considerentele de 
fapt şi de drept expuse anterior. 

Se vor menţine restul dispoziţiilor sentinţei atacate. 
 
III. DREPT COMERCIAL 
 
Realizarea publicităţii prin ORC, condiţii: 
 
În concordanţă cu dispoziţiile art. 6 alin.1 din Legea nr. 26/1990, 

pentru realizarea publicităţii prin ORC a modificării actelor constitutive 
ale unei societăţi comerciale nu este suficientă dovada existenţei unei 
hotărâri AGEA fiind necesară prezentarea şi a actului adiţional 
modificator al actului constitutiv. 

Curtea de Apel Cluj, secţia comercială şi de contencios administrativ şi 
fiscal 

 
Prin încheierea nr. 7.974 din 9.11.2006 pronunţată în dosarul nr.  

42.525/2006 al Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş s-a 
admis cererea formulată de petentul G.G. şi s-a dispus înscrierea în registrul 
comerţului a menţiunilor cuprinse în hotărârea A.G.E.A. nr. 1 din 14.02.2006. 



Pentru a hotărâri astfel, judecătorul delegat a constatat, în baza înscrisurilor 
depuse de către petent, că cererea acestuia are ca obiect cesiunea de capital social şi 
modificarea structurii asociaţilor, constatând, în acelaşi timp, că prin adresa nr. 
42.442/2006 asociaţii care au cesionat capitalul social solicită respingerea cererii de 
înscriere a menţiunilor, invocând existenţa unei situaţii litigioase între ei şi cesionari. 

În finalul motivării, judecătorul delegat apreciază că în baza actelor depuse la 
dosar sunt îndeplinite cerinţele legale pentru înscrierea acelor menţiuni în registrul 
comerţului. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs recurenţii C.M., P.T.I. şi R.I., 
solicitând desfiinţarea hotărârii atacate şi restabilirea situaţiei anteriore pronunţării 
încheierii menţionare  anterior. 

Analizând recursul formulat din prisma motivelor invocate, Curtea l-a apreciat 
ca fiind fondat din următoarele considerente: 

Prin încheierea nr. 7.974/9.11.2006, judecătorul delegat a dispus înscrierea în 
registrul comerţului a menţiunilor cuprinse în hotărârea A.G.E.A. nr. 1 din 
14.01.2006. În esenţă, prin acest act recurenţii C.M., P.T.I. şi R.I., în calitatea lor de 
asociaţi în cadrul S.C. „C.I.” S.R.L. Baia Mare au hotărât cesionarea către intimatul 
G.G. a părţilor sociale pe care le deţin în cadrul persoanei juridice. 

Potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr. 26/1990, înregistrările în registrul 
comerţului asigură caracterul de publicitate a menţiunilor referitoare la comercianţii 
înmatriculaţi în registrul comerţului, iar potrivit art. 5 din acelaşi act normativ, 
înmatricularea şi menţiunile înscrise în registrul comerţului devin opozabile terţilor 
de la data efectuării lor. 

În speţă, aşa cum s-a arătat anterior, s-a dispus menţionarea unei hotărâri 
A.G.E.A. în registrul comerţului. 

Simpla menţionare a acesteia ar fi răspuns principiului publicităţii arătat 
anterior şi statuat de disp. art. 4 alin.1 din Legea nr. 26/1990. 

Cu toate acestea, a constatat ulterior Curtea, menţionarea hotărârii A.G.E.A. 
nr. 1/2006 a avut ca efecte modificarea menţiunilor cuprinse în registrul comerţului 
referitoare la structura asociaţilor şi compoziţia părţilor sociale. 

Astfel, din adeverinţa emisă de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Maramureş rezultă că au calitatea de asociaţi în cadrul S.C. „C.I.” S.R.L. 
Baia Mare, C.V., asociat preexistent şi intimatul G.G., calitatea de asociat fiind 
dobândită de către acesta prin hotărârea A.G.E.A. nr. 1/2006. 

Se poate constata aşadar că prin încheierea atacată nu s-a realizat doar o 
afirmare cu caracter de publicitate a voinţei recurenţilor de a-şi cesiona părţile sociale 
către intimat ci, dimpotrivă, s-a produs o modificare a actelor constitutive ale 
persoanei juridice în cauză, în condiţiile în care nu au fost respectate dispoziţiile 
legale referitoare la înscrierea menţiunilor privind modificarea actului constitutiv al 
societăţii comerciale. 

Potrivit art. 204 al. 1 din Legea 31/1990, în forma în vigoare la data 
pronunţării încheierii judecătorului delegat: „Actul constitutiv poate fi modificat prin 
hotărârea adunării generale adoptată în condiţiile legii sau printr-un act adiţional la 
actul constitutiv sau prin hotărârea instanţei judecătoreşti, în condiţiile art. 223 alin. 
(3) si art. 226 alin. (2).” 

În cauză, având în vedere modificările convenite prin Hot. AGEA  nr. 1/2006, 
existenţa unui act adiţional modificator al actului constitutiv al persoanei juridice era 
absolut necesară. 

Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului şi de 
efectuare a înregistrărilor adoptate în baza Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 



773/1998 prevăd, la art. 59 alin. 3 din Titlul III, Cap. II, Secţiunea I – Condiţii 
generale privind modificarea actului constitutiv, că „la depunerea oricărei cereri de 
înscriere de menţiuni referentul va verifica existenţa următoarelor acte: a) hotărârea 
adunării generale a asociaţilor; b) actul adiţional modificator în formă autentică; c) 
dovezile privind achitare taxelor necesare. 

În condiţiile art. 6 al. 1 din Legea 26/1990, menţiunile prin care se aduc 
modificări actelor constitutive ale comercianţilor, prev. de Legea nr. 31/1990, sunt 
supuse controlului de legalitate a judecătorului delegat. 

În aceste condiţii, judecătorul delegat la registrul comerţului, cu privire la 
cererea intimatului G.G., având ca obiect cesiunea de capital social şi modificarea 
structurii asociaţilor trebuia să aibă în vedere, pe lângă existenţa hotărârii A.G.E.A. 
nr. 1/2006 şi a actului adiţional modificator al actului constitutiv. Normele 
metodologice impun forma autentică, însă în mod evident din prisma disp. art. 8 din 
Legea nr. 31/1990, forma autentică nu mai este necesară , fiind suficient un înscris 
sub semnătură privată, care însă trebuie să cuprinsă voinţa certă şi neechivocă a 
cedenţilor şi a cesionarilor de modificare a actului constitutiv al persoanei juridice în 
urma cesiunii părţilor sociale şi a modificării asociaţilor. 

La dosarul cauzei s-a depus un antecontract de cesiune care exprimă voinţa 
asociaţilor de cesionare a părţilor sociale, însă acest act nu are valoarea unui act 
adiţional modificator al actului constitutiv al S.C. „C.I.” S.R.L. Astfel se poate constata 
că  antecontractul nu conţine dispoziţii  cu referire expresă la clauzele actului 
constitutiv şi nici nu menţionează modul direct de modificare al acestora. 

Se poate constata de asemenea că  judecătorul delegat nici nu a avut în vedere 
acel act ca având valoarea unui act adiţional modificator, în condiţiile în care nu a 
dispus înscrierea în registrul comerţului a menţiunilor cuprinse în antecontractul de 
cesiune, ci a dispus înscrierea în registrul comerţului a menţiunilor cuprinse în 
hotărârea A.G.E.A. nr. 1 din 14.02.2006. 

Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/14.02.2006 exprimă voinţa acţionarilor de cesiune a 
părţilor sociale, însă din prisma dispoziţiilor legale menţionate anterior nu este 
suficientă pentru modificarea actului constitutiv al societăţii comerciale şi deci nici 
pentru realizarea formelor de publicitate referitoare la modificările intervenite în 
cadrul structurii asociaţilor şi a capitalului social al S.C. „C.I.” S.R.L. Baia Mare. 

Acest aspect trebuia sesizat de către judecătorul delegat care are un câmp de 
acţiune limitat în cadrul autorităţii sale la registrul comerţului, iar controlul său de 
legalitate trebuia să includă şi verificarea depunerii tuturor actelor necesare pentru a 
se putea produce scopul urmărit, respectiv modificarea efectivă a menţiunilor 
cuprinse în registrul comerţului referitoare la structura acţionarilor S.C. „C.I.” S.R.L. 
Baia Mare. 

Nu prezintă relevanţă existenţa unor litigii între părţi referitoare la modul de 
îndeplinire a obligaţiilor asumate de părţi prin antecontractul de cesiune autentificat 
sub nr. 370 din 27.02.2006 de către Biroul Notarului public K.A.B. în condiţiile în 
care, aşa cum s-a arătat anterior, actele depuse la registrul comerţului nu au fost 
suficiente pentru a produce consecinţa urmărită de către intimat, respectiv 
modificarea efectivă a structurii societăţii comerciale sub aspectul asociaţilor. 

Referitor la excepţia nulităţii recursului, Curtea constată că actul depus de 
către recurenţi cuprinde suficiente elemente pentru a determina voinţa reală a 
acestora şi nemulţumirea recurenţilor referitoare la conţinutul încheierii atacate. 

Mai mult decât atât, recursul a fost analizat de către Curte din perspectiva art. 
3041 C.pr.civ. prin raportare la un motiv de nelegalitate a hotărârii atacate, respectiv 



art. 304 pct. 9 C.pr.civ., astfel încât excepţia invocată este nefondată urmând a fi 
respinsă. 

Referitor la excepţia lipsei interesului recurenţilor în promovarea recursului, 
Curtea constată că în raport de poziţia exprimată de către aceştia şi dovedită prin 
intermediul actelor depuse de contestare a valabilităţii cesiunii părţilor sociale, 
aceştia îşi justifică interesul în promovarea recursului prin intermediul scopului 
urmărit, respectiv de restabilire a situaţiei anterioare antecontractului de cesiune. 

Faţă de cele menţionate anterior, în temeiul art. 304 pct. 9 C.pr.civ. se va 
admite recursul declarat şi se va modifica încheierea atacată în sensul respingerii 
cererii de autorizare a modificării actului constitutiv al S.C. „C.I.” S.R.L. Baia Mare. 

Recurenţii nu au solicitat cheltuieli de judecată. 
 
 
Realizarea publicităţii prin ORC, condiţii: 
 
Judecătorul delegat nu poate dispune publicare în Monitorul 

Oficial al României a unui act adiţional la actele constitutive ale unui 
societăţi comerciale, dacă executarea hotărârii AGEA prin care s-a decis 
modificarea actelor constitutive a fost suspendată printr-o hotărâre 
judecătorească irevocabilă. 

 

Curtea de Apel Cluj, secţia comercială şi de contencios administrativ şi 
fiscal 

 
Prin Încheierea nr.13643 din data de 17.07.2006 pronunţată de judecătorul 

delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj s-a dispus 
publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a-IV-a a actului adiţional cu data 
certă nr.4251 din data de 06.07.2006 prin care la data de 24.11.2005 AGEA S.C. F. 
S.A. a decis printre altele, concesionarea părţilor sociale deţinute de către societate la 
S.C. M.F. SRL. 

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs O.N.C. cu menţiunea că în calitate 
de acţionar al S.C. F.  care la rândul ei este asociată la S.C. M.F. S.R.L. a formulat 
acţiune în anulare împotriva hotărârii AGEA S.C. F. S.A. din data de 24.11.2005 iar 
prin sentinţa civilă nr.29/CONS/C pronunţată de Tribunalul  Braşov la data de 13 
iunie 2006 s-a dispus suspendarea hotărârii AGEA S.C. F. din data de 24.11.2005 
publicată în Monitorul Oficial al României, partea a-IV-a nr.3815/29.11.2005 în ce 
priveşte punctul 3 referitor la completarea prevederilor art.8 din statut şi punctul 4 
referitor la  aprobarea cesionării către asociaţii S.C. M.F. SRL a titlurilor de 
participare deţinute de pârâtă, până la rămânerea irevocabilă a cererii în anulare 
formulată împotriva hotărârii AGEA. 

Întrucât în Monitorul Oficial al României partea a –IV-a din data de 
08.09.2006 s-a publicat actul adiţional 4251 din data de 06.07.2006, cu toate că o 
instanţă judecătorească a dispus suspendarea executării, recurentul solicită 
admiterea recursului şi radierea menţiunii operată sub nr.45090/10.07.2006. 

Prin concluziile scrise depuse la dosar intimata S.C. M.F. SRL a solicitat 
respingerea recursului ca fiind tardiv formulat excepţie soluţionată prin respingerea 
acesteia potrivit Încheierii de şedinţă din data de 2 februarie 2007. 

Analizând recursul prin prisma motivului invocat Curtea apreciază că acesta 
este fondat pentru următoarele motive: 



Pe data de 08.09.2006 a fost publicat în Monitorul Oficial al României – 
partea a-IV-a  actul adiţional al S.C. M.F. SRL având ca obiect printre altele şi 
cesiunea părţilor sociale deţinute de către S.C. F. S.A. în S.C. M.F. SRL, urmare 
hotărârii AGEA a acţionarilor S.C. F. din data de 24.11.2005. 

Recurentul în calitate de acţionar la S.C. F. S.A. a atacat această hotărâre, iar 
Tribunalul Braşov prin sentinţa civilă nr.27/CONS/C pronunţată la data de 13 iunie 
2006 a admis cererea şi a dispus suspendarea hotărârii AGEA S.C. F. din data de 
24.11.2005 publicată în Monitorul Oficial al României, partea a-IV-a 
nr.3815/29.11.2005 în ce priveşte punctul 3 referitor la completarea prevederilor 
art.8 din statut şi punctul 4 referitor la  aprobarea cesionării către asociaţii S.C. M.F. 
SRL a titlurilor de participare deţinute de pârâtă, până la rămânerea irevocabilă a 
cererii în anulare formulată împotriva hotărârii AGEA. 

În această situaţie publicarea în Monitorul Oficial a actului adiţional prin care  
s-a aprobat cesionarea către asociaţii S.C. M.F. SRL a titlurilor de participare deţinute 
de S.C. F. S.A. la această societate, respectiv 2550 părţi sociale, la preţul de 15,8 RON 
pe titlu este nelegală întrucât încalcă hotărârea judecătorească sus menţionată, 
irevocabilă prin nerecurare, şi prin care s-a dispus suspendarea executării hotărârii 
AGEA din 24.11.2005, până la rămânerea irevocabilă a cererii în anulare formulată 
împotriva acestei hotărâri. 

Aşa fiind, văzând prevederile art.312(1) şi (2) C.pr.civ., Curtea urmează a 
admite recursul, a modifica Încheierea nr.13843/17.07.2006, a judecătorului delegat 
la Oficiul  Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj , pe care o modifică în 
sensul respingerii cererii de înregistrare nr. 45090/10.07.2006 referitoare la 
autorizarea modificării actului constitutiv al SC M.F. SRL, prevăzute în actul adiţional 
nr. 4251/06.07.2006 iar în baza art.21 lit.h, art.25 şi art 6 alin.1 din Legea nr.26/1990 
privind Registrul Comerţului va dispune radierea menţiunii operată sub 
nr.45090/10.07.2006. 

 
Realizarea publicităţii prin ORC, condiţii: 
 
Cererea adresată judecătorului delegat pentru a se înregistra 

menţiunile privind modificarea administratorii societăţii trebuie însoţită 
de înscrisurile prevăzute expres în normele metodologice de aplicare a 
Legii nr.26/1990. 

Curtea de Apel Cluj, secţia comercială şi de contencios administrativ şi 
fiscal 

 
Prin încheierea comercială nr. 29636, pronunţată la data de 30 noiembrie 

2006, în dosarul nr. 69938/2006 al Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Cluj s-a admis cererea formulată de petentul K.M. şi s-a dispus înscrierea 
în registrul comerţului a menţiunii privind retragerea administratorilor B.A., B.M., 
D.A.R., N.V., M.F., K.M. numirea noilor administratori în persoana numiţilor V.V.A., 
O.A., B.F.M., modificări prevăzute în actul adiţional din data de 13.11.2006 care are la 
bază hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor SC A.G.I. SA din 31.10.2006; 
s-a dispus publicarea în Monitorul Oficial al României , Partea a IV-a, a actului 
adiţional cu dare de dată certă nr. 245 din data de 13 noiembrie 2006. 

Împotriva acestei încheieri au declarat recurs, în termenul legal, petenţii B.A., 
B.M. şi N.V. solicitând admiterea acestuia, modificarea hotărârii atacate în sensul 
respingerii cererii de autorizare a modificării actului constitutiv în temeiul hotărârii 



Adunării ordinare a acţionarilor SC A.G.I. SA, din data de 31 octombrie 2006, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 3564/10 noiembrie 2006, partea a IV-a. 

În motivarea recursului s-a arătat, în esenţă, că hotărârea atacată este 
netemeinică şi nelegală întrucât judecătorul delegat a autorizat înregistrarea actului 
constitutiva SC A.G.I. SA fără a verifica îndeplinirea condiţiilor minime de formă 
prevăzute de lege pentru actele a căror menţionare în Registru se solicita. S-a 
susţinut, că hotărârile în cauză nu sunt ştampilate cu ştampila societăţii care le-a 
„adoptat” ci poartă ştampila SC T.T.A. SRL, acţionar al A.G.I. SA.  

Analizând recursul declarat de către recurenţii B.A., B.M. şi N.V. prin prisma 
motivelor de recurs şi a dispoziţiilor art. 304 şi 3041 C.pr.civ., Curtea l-a apreciat ca 
fiind fondat pentru următoarele considerente: 

Conform art. 6 alin. 1 din Legea nr. 26/1990, înregistrările în registrul 
comerţului se fac pe baza unei încheieri a judecătorului delegat sau, după caz, a unei 
hotărâri judecătoreşti irevocabile, în afară de cazurile în care legea prevede altfel, iar 
conform art. art. 37 din Legea nr. 31/1990, republicată, controlul legalităţii actelor 
sau faptelor care, potrivit legii, se înregistrează în registrul comerţului se exercită de 
justiţie printr-un judecător delegat. 

Se poate observa la o examinare sumară a textului amintit anterior că 
legiuitorul a stabilit că ceea ce trebuie să examineze judecătorul delegat, în fapt şi în 
drept, este legalitatea unor acte juridice şi respectiv a faptelor juridice ce stau la baza 
unor cereri de înmatriculare sau de efectuare a unei menţiuni, în sens larg a noţiunii, 
şi nu operaţiunile tehnico-administrativ pe care trebuie să le realizeze oficiul 
registrului comerţului prin angajaţii săi. 

În esenţă, în cadrul unei astfel de proceduri, judecătorul delegat analizează 
condiţiile de legalitate în care se efectuează o anumită înmatriculare sau menţiune şi 
efectele prejudiciante ale acestora în raport cu diverse persoane interesate. Controlul 
judecătorului delegat asupra legalităţii actelor şi faptelor pe care legea le stabileşte că 
sunt supuse înregistrării în registrul comerţului, este un control specializat şi limitat 
doar la problema dacă, prin prisma cerinţelor legale, actele sau faptele pot sau nu pot 
fi înregistrate; altfel spus, acest control se referă exclusiv la problemele privind 
legalitatea cererilor de înmatriculare a diferitelor tipuri de comercianţi supuşi 
obligaţiei de înmatriculare, a cererilor de menţiuni precum şi a cererilor de radiere 
necontencioasă fiind exclus dreptul judecătorului delegat de a analiza aspectele de 
oportunitate. 

Astfel, este de principiu că, atunci când judecătorul delegat este sesizat cu o 
cerere de înregistrare a menţiunii privind modificarea actelor constitutive ale 
societăţii în baza unei hotărâri a adunării generale a asociaţilor unei societăţi 
comerciale nu se poate refuza efectuarea acestei menţiuni motivat de faptul că 
această hotărâre este nulă sau anulabilă întrucât calea pentru desfiinţarea efectelor 
acesteia este acţiunea în anulare şi deci  aceste motive nu pot constitui temei pentru 
respingerea cererii de înscriere a menţiunii, susţinerile contrare ale recurenţilor fiind 
nefondate. 

Se poate observa că, în speţă, cererea formulată de către petent vizează 
înscrierea menţiunii privind modificarea actelor constitutive ale societăţii în baza 
unei hotărâri a adunării generale a acţionarilor astfel că judecătorul delegat trebuie să 
verifice legalitatea acestei cereri respectiv dacă cererea întruneşte cerinţele de 
legalitate pentru a fi înscrisă în registru respectiv dacă acest act – hotărârea adunării 
generale a acţionarilor – există, dacă este un act supus înscrierii, poate fi înscris iar 
cererea formulată provine de la persoana îndreptăţită. 



Probele existente la dosar relevă cu caracter unitar împrejurarea că cererea 
petentului nu întruneşte toate aceste exigenţe de legalitate. Astfel, s-a solicitat 
înscrierea unei menţiuni care vizează modificarea actelor constitutive ale societăţii 
privind revocarea administratorilor şi desemnarea noilor administratori, modificări 
adoptate ca urmare a unei hotărâri a adunării generale a acţionarilor. 

Analizând înscrisurile care au stat la baza pronunţării hotărârii de către 
judecătorul delegat – comunicate de către ORC Cluj, potrivit adresei cu nr. 15132 din 
data de 20.12.2006 -  se constată că atât procesul verbal al şedinţelor adunării 
generale ordinare şi extraordinare a acţionarilor SC A.G.I. SA cât şi hotărârea 
adoptată nu cuprinde semnătura acesteia respectiv ştampila societăţii pentru a putea 
statua că reprezintă cu certitudine voinţa socială. De asemenea, deşi prin aceste 
hotărâri se susţine că s-a hotărât modificarea administratorilor societăţii nu au fost 
depuse înscrisurile prevăzute expres în Normele metodologice de aplicare ale Legii 
nr. 26/1990 prin art. 32 alin. 2 lit. b, art. 59 alin. 3 şi art. 62 alin. 1 respectiv  
declaraţiile pe proprie răspundere ale noilor administratori. 

Se constată aşadar că cererea formulată nu îndeplineşte condiţiile de legalitate 
necesare pentru ca menţiunea să fie efectuată în registrul comerţului astfel că 
hotărârea pronunţată de către judecătorul delegat apare ca fiind nelegală. 

Nici o altă dispoziţie legală existentă în Legea nr. 31/1990 sau în Legea 
nr.26/1990 precum şi în Normele metodologice de aplicarea a acestora nu prevede 
obligativitatea depunerii altor înscrisuri pentru efectuarea menţiunii privind 
modificarea actelor constitutive ale societăţii în temeiul hotărârii adunării generale a 
acţionarilor petentei. Împrejurarea că ulterior adoptării hotărârii şi efectuarea 
modificărilor actelor constitutive, hotărârea adunării generale a acţionarilor societăţii 
a fost supusă cenzurii instanţei de judecată nu poate prezenta relevanţă juridică în 
speţă întrucât toate aceste elemente ulterioare pot constitui doar temei al unei acţiuni 
pentru radierea menţiunii grefată pe dispoziţiile art. 25 din Legea nr.26/1990. 

Pentru toate aceste considerente, Curtea va aprecia recursul declarat de 
recurent ca fiind fondat iar în temeiul art. 312 alin. 1 C. pr. civ. îl va admite, va 
modifica în întregime hotărârea recurată în sensul că, în baza prevederilor legale 
amintite mai sus, va respinge cererea formulată de petent. 

 
 
Anularea hotărârii Consiliului de Administraţie. 
 
 În absenţa unei dispoziţii legale şi în considerarea dispoziţiilor art. 111 lit. d 

din Legea nr. 31/1990, deciziile consiliului de administraţie nu pot fi atacate în 
justiţie de către acţionari, aceştia având posibilitatea de a ataca hotărârea adunării 
generale prin care aceasta s-a pronunţat asupra valabilităţii acestei decizii. 

 

Curtea de Apel Cluj, secţia comercială şi de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 19 din 30 ianuarie 2007 

Notă: Fac excepţie deciziile adoptate în exerciţiul atribuţiilor 
delegate de adunarea generală extraordinară a acţionarilor care vor 
avea acelaşi regim ca şi hotărârile AGEA . 

 
Prin sentinţa civilă nr. 3473 din 16 octombrie 2006 pronunţată de Tribunalul 

Maramureş- Secţia comercială de contencios administrativ şi fiscal s-a admis 
acţiunea formulată de reclamantul C.G. în contradictoriu cu pârâta SC A.T.C. SA 



BAIA-MARE şi s-a dispus anularea Hotărârii Consiliului de Administraţie al SC 
A.T.C. SA  din 7 iulie 2006. 

Pentru a dispune astfel, prima instanţă a reţinut că administratorii C.V. şi 
A.A.L. au ţinut la sediul societăţii pârâtei o şedinţă a consiliului de administraţie în 
data de 7 iulie 2006 în cadrul căreia s-a luat decizia convocării adunării generale 
ordinare a acţionarilor societăţii SC A.T.C. SA iar reclamantul în calitate de 
preşedinte al consiliului de administraţie nu a fost convocat la această şedinţă, aflând 
ulterior despre deciziile adoptate aşa încât hotărârea consiliului de administraţie din 
data de 7 iulie 2006 este nelegală desfăşurându-se cu nerespectarea dispoziţiilor art. 
151 alin 3 din Legea nr. 31/1990 prin neconvocarea preşedintelui acesteia. 

În ceea ce priveşte excepţiile lipsei calităţii procesuale active a reclamantului şi 
cea a prematurităţii şi inadmisibilităţii acţiunii, prima instanţă a apreciat că 
reclamantul prin promovarea acţiunii a justificat existenţa unui interes direct şi 
personal reclamând încălcarea unui drept prin neconvocarea acestuia la şedinţa 
consiliului de administraţie situaţie în care are calitate procesuală activă. 

În ceea ce priveşte cea de a doua excepţie s-a reţinut că potrivit art. 111 lit d din 
Legea nr. 31/1990 republicată printre atribuţiile adunării generale este şi aceea de a 
se pronunţa asupra gestiunii administratorilor şi cum aceste hotărâri pot fi atacate în 
instanţă şi hotărârile consiliului de administraţie pot face obiectul cenzurii instanţei 
chiar şi în lipsa unor prevederi legale exprese. 

Împotriva acestei hotărâri, a declarat apel în termenul legal pârâta SC A.T.C. 
SA BAIA-MARE care a solicitat desfiinţarea sentinţei pronunţată de prima instanţă 
cu consecinţa respingerii acţiunii în anulare formulată împotriva deciziei consiliului 
de administraţie al SC A.T.C. SA BAIA-MARE din 7 iulie 2006. 

Analizând apelul formulat, prin prisma motivelor invocate, şi având în vedere 
prevederile art. 282 şi următoarele Cod procedură civilă constată că acesta este 
întemeiat pentru următoarele considerente: 

La data înregistrării cererii de chemare în judecată 2 august 2006 reclamantul 
avea calitatea de acţionar şi de director general în cadrul societăţii pârâte SC A.T.C. 
SA BAIA-MARE. La data de 7 iulie 2006 administratorii C.V.  şi A.A.L. au convocat la 
sediul pârâtei SC A.T.C. SA BAIA-MARE o şedinţă a consiliului de administraţie în 
cadrul căreia s-a adoptat decizia convocării adunării generale ordinare a acţionarilor 
societăţii SC A.T.C. SA BAIA-MARE. 

Reclamantul invocă nelegalitatea hotărârii adoptate de consiliul de 
administraţie urmare a faptului că în calitatea sa de preşedinte al consiliului de 
administraţie nu a fost convocat la această şedinţă ceea ce ar atrage nulitatea 
hotărârii adoptate. 

În drept, s-a invocat nerespectarea dispoziţiilor art. 151 alin 3 din Legea nr. 
31/1990 prin neconvocarea preşedintelui consiliului de administraţie, hotărârea 
pronunţată este lovită de nulitate absolută. 

La data de 29 iulie 2006 prin hotărârea AGA s-a dispus schimbarea 
reclamantului C.G. din calitatea de preşedinte al consiliului de administraţie. Prin 
sentinţa civilă nr. 2125/4 septembrie 2006 pronunţată de Tribunalul Maramureş a 
fost admisă cererea de ordonanţă preşedinţială şi s-a dispus suspendarea executării 
acestei hotărâri până la soluţionarea irevocabilă a acţiunii în anularea hotărârii AGA 
din 29 iulie 2006, acţiunea în anulare ce face obiectul dosarului nr. 5307/100/2006. 

Ulterior, prin hotărârea adunării generale a acţionarilor SC A.T.C. SA din 9 
septembrie 2006 au fost aleşi membrii consiliului de administraţie din componenţa 
acestuia reclamantul intimat nefăcând parte.  



Drept urmare, în mod legal prima instanţă a apreciat că reclamantul-intimat 
C.G. are calitatea procesuală activă, deoarece la data formulării acţiunii acesta nu-şi 
pierduse calitatea de preşedinte al consiliului de administraţie în condiţiile în care 
prin sentinţa civilă nr. 2125/4 septembrie 2006 s-a dispus suspendarea executării 
hotărârii AGA prin care acesta şi-a pierdut această calitate. 

Cu toate acestea, prima instanţă a aplicat şi interpretat greşit dispoziţiile art. 
111 alin 2 lit d coroborate cu cele cuprinse în art. 132 alin 2 din Legea nr. 31/1990. 

Astfel, deciziile consiliului de administraţie considerate nelegale pot fi anulate 
prin hotărârea adunării generale a acţionarilor. 

Soluţia se bazează pe dispoziţiile art. 111 lit d din Legea nr. 31/1990 republicată 
care prevăd că adunarea generală are dreptul şi obligaţia „să se pronunţe asupra 
gestiunii administratorilor”. Această soluţie decurge şi din principiile care guvernează 
raporturile dintre adunarea generală şi administratorii societăţii. De vreme ce 
administratorii sunt numiţi de adunarea generală, aceasta este îndreptăţită să 
controleze actele administratorilor. 

În absenţa unei prevederi legale deciziile consiliului de administraţie nu pot fi 
atacate în justiţie de către acţionari, aceasta nu înseamnă că reclamantului i s-ar 
îngrădi dreptul de a accede la justiţie şi nici dreptul la un proces echitabil câtă vreme 
deciziile consiliului de administraţie considerate nelegale pot fi anulate prin 
hotărârea adunării generale a acţionarilor. 

Soluţia se bazează pe dispoziţiile art. 111 alin 2 lit d din Legea nr. 31/1990. 
Pe de altă parte, art 132 alin 2 din Legea nr. 31/1990 modificată dă dreptul 

acţionarilor de a ataca în justiţie hotărârea adunării generale prin care s-a pronunţat 
asupra valabilităţii unei decizii a consiliului de administraţie.  

În acest context, reclamantul intimat nu a făcut dovada sesizării adunării 
generale a acţionarilor pentru a se pronunţa asupra valabilităţii deciziei consiliului de 
administraţie din 7 iulie 2006. 

Interpretând astfel dispoziţiile art. 112 alin 2 lit. d şi ale art. 132 alin. 2 din 
Legea nr. 31/1990 nu se îngrădeşte exercitarea unor drepturi cum ar fi dreptul la 
acces în justiţie conferit de art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului ci 
dimpotrivă acţiunea în justiţie a reclamantului intimat (atacarea deciziei consiliului 
de administraţie) se poate face după sesizarea adunării generale a acţionarilor cu 
privire la deciziile consiliului de administraţie. 

Pronunţând astfel soluţia de respingere a cererii privind constatarea nulităţii 
hotărârii adoptată de consiliul de administraţie la 7 iulie 2006, pe cale de excepţie, 
este de prisos analizarea chestiunilor ce ţin de fondul cauzei. 

Faţă de considerentele mai sus expuse şi în lumina dispoziţiilor legale amintite 
urmează ca în temeiul art. 296 Cod procedură civilă să se admită apelul declarat de 
pârâta SC A.T.C. SA BAIA-MARE  iar hotărârea primei instanţe urmează a fi 
schimbată în întregime în sensul respingerii ca inadmisibilă a acţiunii în anulare a 
hotărârii consiliului de administraţie al SC A.T.C. SA BAIA-MARE din 7 iulie 2006. 
Celelalte excepţii invocate de apelantă au fost respinse potrivit considerentelor mai 
sus arătate. 

 
Vânzare-cumpărare spaţii comerciale în baza Legii nr. 

550/2002. 
 
Chiriaşul care deţine un spaţiu comercial proprietatea privată a 

statului nu poate cumpăra acel spaţiu dacă nu îndeplineşte toate condiţiile 



prevăzute de Legea nr.550/2002, inclusiv aceea de a nu fi înregistrat restanţe la 
plata chiriei cel puţin 6 luni consecutive. 

 

Curtea de Apel Cluj, secţia comercială şi de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 64 din 12 ianuarie 2007 

 
Prin sentinţa civilă nr. 1623/2006 a Tribunalului Cluj, a fost admisă acţiunea 

formulată de reclamanta SC K. SRL TURDA în contradictoriu cu pârâţii CONSILIUL 
LOCAL AL MUN. TURDA şi COMISIA PENTRU VÂNZAREA SPAŢIILOR 
COMECIALE ŞI DE PRESTĂRI SERVICII A MUN. TURDA, aceştia din urmă fiind 
obligaţi să vândă reclamantei, prin negociere directă, spaţiul comercial cu destinaţia 
de chioşc difuzare a presei, situat în mun. Turda, str. R.,  la preţul minim de 5870 lei.  

Pentru a dispune astfel, prima instanţă a reţinut că acest chioşc, deşi construit 
pe domeniul public al mun. Turda, fiind amplasat pe trotuar, face parte, potrivit HCL 
nr. 187/19.12.2003 din domeniul privat al municipiului Turda. Totodată, reclamanta 
încheiase ultimul contract de închiriere în data de 01.01.2002, pe o perioadă de un 
an, însă, deşi nu a mai fost reînnoit, reclamanta a rămas în acest spaţiu şi a achitat 
chiria aferentă.  

În concluzie, prima instanţă a reţinut că reclamanta îndeplineşte cerinţele 
prevăzute de art. 16 din Legea nr. 550/2002 pentru a beneficia de posibilitatea de 
cumpărare a spaţiului prin metoda negocierii directe.  

Prin aceeaşi sentinţă a fost respinsă ca nefondată cererea de intervenţie în 
interes propriu formulată de intervenientul S.N., asociatul reclamantei, cerere prin 
care acesta din urmă solicitase ca pârâtele să fie obligate să-i vândă lui însuşi, ca 
persoana fizică, spaţiul în litigiu. 

Considerentul respingerii cererii a fost acela ca nu are calitatea de comerciant.  
Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs atât pârâtul Consiliul local al 

mun. Turda, cât şi intervenientul S.N.. 
Examinând cauza sub toate aspectele sale potrivit dispoziţiilor art. 3041 

C.pr.civ., curtea apreciază recursul pârâtului ca fondat, pentru următoarele 
considerente: 

În abordarea întrunirii de către reclamantă a condiţiilor pentru cumpărarea 
prin negociere directă a spaţiului, curtea reţine că instanţa de fond, cu toate că face 
menţiunea întrunirii tuturor condiţiilor prevăzute de art. 16 din lege, s-a rezumat la a 
verifica dacă reclamanta deţine sau nu un titlu valabil cu privire la spaţiu, 
neabordând problema modului în care a verificat îndeplinirea celorlalte condiţii, 
stabilite în art. 16 teza a II-a al legii. 

De fapt, aşa cum reiese din actele dosarului, judecătorul fondului nu a verificat 
aceste aspecte, pentru a ajunge la concluzia redată mai sus.  

Drept urmare, în recurs, Curtea – în temeiul art. 3041 C.pr.civ., potrivit căruia, 
sentinţa nefiind şi apelabilă, ci atacabilă doar cu recurs, instanţa de recurs poate 
examina cauza sub toate aspectele sale, iar nu să se rezume la eventuala incidenţă a 
motivelor de recurs prevăzute în art. 304 C.pr.civ. – a procedat la verificarea 
întrunirii şi a celorlalte condiţii pentru cumpărare prin negociere directă, necercetate 
de instanţa de fond.  

Potrivit art. 16 teza a II-a din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor 
comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în 
administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în 
patrimoniul regiilor autonome de interes local, “Nu beneficiază de aceste prevederi 



persoanele fizice  sau juridice care au înregistrat restanţe la plata chiriei cel puţin 6 
luni consecutive din momentul încheierii contractului cu vânzătorul, persoanele care 
nu au respectat prevederile contractului cu vânzătorul (subînchirieri nepermise, 
divizare în scopul unor asocieri nepermise), precum şi persoanele fizice sau juridice 
care au obligaţii neachitate faţă de stat la data vânzării spaţiului”. 

Obligaţia de plată a chiriei subzistă în timp de la momentul încheierii 
contractului de închiriere şi până la stingerea drepturilor locative, prin confuziune, la 
momentul încheierii efective a contractului de vânzare cumpărare.  

În speţă, contractul a expirat la data de 31.12.2002, însă reclamanta folosind în 
continuare spaţiul şi achitând chiria aferentă acestuia şi după expirarea termenului, a 
operat tacita relocaţiune. Nici un moment pârâtul Consiliul local nu a înţeles sa-i 
anunţe reclamantei concediul, pentru a nu opera tacita relocaţiune; mai mult, a 
întocmit noul contract de închiriere, solicitând reclamantei semnarea lui. 

Aşa cum însuşi reprezentantul reclamantei a învederat instanţei în şedinţa 
publică de astăzi, aceasta a achitat chiria aferentă imobilului doar până în luna 
septembrie 2003, cu toate că a folosit spaţiul în tot acest interval de timp şi îl 
foloseşte şi în prezent.  

 
 
PROCEDURA INSOLVENŢEI. 
 
1.1 Răspunderea administratorilor. 
 
Nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.138 din Legea nr.85/2006 

pentru antrenarea răspunderii dacă pârâtul nu se încadrează în categoria 
persoanelor enumerate de dispoziţia legală menţionată şi dacă nu există legătură 
de cauzalitate între fapta săvârşită şi ajungerea societăţii în stare de insolvenţă. 

Curtea de Apel Cluj, secţia comercială şi de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 189 din 30 ianuarie 2007 

Prin încheierea comercială nr. 3785 din 21 septembrie 2006 pronunţată în 
dosarul nr. 576/2004 al Tribunalului Comercial Cluj privind procedura insolvenţei 
debitoarei SC D. SRL cu sediul în sat Gheorgheni judeţul Cluj, judecătorul sindic a 
admis în parte cererea formulată de creditoarea DGFP CLUJ împotriva pârâţilor P.A. 
şi D.F. cât şi cererea formulată de creditoarea AVAS BUCUREŞTI şi drept consecinţă 
a obligat pe pârâţi să suporte în solidar întregul pasiv al debitoarei până la concurenţa 
sumei de 180.817.069.992 lei ROL şi 92.05 USD. 

Instanţa de fond în baza probelor administrate a respins excepţia lipsei calităţii 
procesuale pasive invocată de pârâtul D.F. şi pe fondul cauzei a reţinut că în speţă 
calitatea de administrator statutar al societăţii a fost deţinută de pârâtul P.A.. 

Lichidatorul judiciar şi anterior administratorul judiciar desemnat în 
procedură a încunoştinţat despre faptul că nu i-au fost predate documentele contabile 
de către administratorul statutar. Nici Garda Financiară care a efectuat mai multe 
acte de control la sediul debitoarei nu a intrat în posesia acestor documente aşa încât 
sumele stabilite prin procesul verbal de control ca fiind plăţi neachitate la bugetul de 
stat au rezultat în urma unui control încrucişat, fiind obţinute documente şi 
informaţii de la partenerii de afaceri ai societăţii debitoare. 

Pârâtul D.F. a avut calitatea de director executiv , iar la dosarul cauzei există 
probe din care rezultă că acesta în mod ocazional îndeplinea atribuţiile de 
administrator statutar sau de cele ale directorului executiv. 



În acest sens, este semnificativă copia declaraţiei societăţii debitoare privind 
obligaţiile de plată la bugetul de stat în luna iunie 2000 semnată de acest pârât şi 
copia decontului TVA datată la 21 iulie 2000. 

Ceea ce se reţine în sarcina celor doi pârâţi care sunt cercetaţi în dosarul nr. 
2D/P/2006 de DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE 
CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM este faptul că în perioada 2000-
2001 au comercializat băuturi alcoolice fără a calcula, evidenţia şi achita obligaţiile 
fiscale faţă de bugetul de stat stabilindu-se că debitoarea în realitate nu a produs 
băuturi alcoolice şi a livrat doar facturi pentru o serie de firme din municipiul Oradea 
fără să se achite accize, TVA şi impozit pe profit. 

Prin neplata la termen a contribuţiilor la bugetul de stat fondurile societăţii au 
fost utilizate pentru susţinerea activităţii curente a debitoarei astfel încât, starea de 
insolvenţă a fost sesizată la momentul la care activitatea persoanei juridice nu mai 
putea fi redresată, întârziindu-se astfel momentul constatării încetării plăţilor, 
desfăşurându-se o activitate în pierdere mascată sub aparenţa existenţei fondurilor 
băneşti necesare continuării activităţii. 

De aceea, se susţine că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 138 lit d din 
Legea nr. 85/2006 pentru angajarea răspunderii patrimoniale a celor doi pârâţi, la 
nivelul pasivului societăţii debitoare rămas neacoperit. 

Împotriva hotărârii a declarat recurs în termenul legal, pârâtul D.F. care a 
solicitat admiterea recursului, desfiinţarea în parte a hotărârii, admiterea excepţiei 
lipsei calităţii procesuale pasive şi respingerea cererii de angajare a răspunderii 
formulată de cele două creditoare faţă de recurent. 

Examinând recursul, curtea de apel constată că este fondat pentru următoarele 
considerente: 

În speţă, procedura judiciară faţă de debitoare a fost deschisă în temeiul Legii 
nr. 64/1995 republicată, la data de 16 decembrie 2004 prin sentinţa civilă nr. 484 a 
Tribunalului Cluj. 

Corespunde realităţii că potrivit art. 138  alin (1) al Legii nr. 85/1996 în sfera 
persoanelor răspunzătoare pentru plata pasivului debitoarei persoană juridică ajunsă 
în stare de insolvenţă intră, în primul rând administratorului, directorii, membrii 
organelor de supraveghere din cadrul societăţii şi alte persoane care au cauzat 
insolvenţa debitoarei, cu condiţia să se facă dovada că au săvârşit vreuna dintre 
faptele prevăzute de textul de lege enunţat mai sus la lit. a)- g) ceea ce înseamnă că s-
au implicat în administrarea debitoarei sau au administrat în fapt activitatea acesteia. 

Condiţiile răspunderii prevăzute de norma legală edictată presupun 
îndeplinirea următoarelor elemente: săvârşirea unei fapte ilicite dintre cele 
enumerate de lege; existenţa prejudiciului, existenţa legăturii de cauzalitate între 
fapta ilicită şi prejudiciu şi vinovăţia (culpa) persoanei care răspunde. 

Actele ataşate dosarului mai exact raportul lichidatorului aflat la (fila 172) din 
dosarul de fond atestă că, într-adevăr administratorul statutar al debitoarei nu a 
depus documentele contabile ale societăţii.  

În lipsa acestora susţine lichidatorul nu se poate proba nici una dintre faptele 
expres şi limitativ enumerate de art. 137 a Legii falimentului nr. 64/1995 republicată 
în prezent art. 138. 

Acelaşi raport relevă că de vreme ce nu au fost depuse actele contabile ale 
debitoarei este imposibil să se determine cauzele reale ale ajungerii societăţii în stare 
de insolvenţă şi că creditoarea DGFP este în imposibilitate să demonstreze o legătură 
de cauzalitate între săvârşirea faptei şi crearea stării de insolvenţă. 



Se va reţine că vinovat de nedepunerea evidenţelor contabile ale societăţii ceea 
ce creează prezumţia neconducerii unei contabilităţi în conformitate cu legea se face 
administratorul statutar al acesteia în persoana pârâtului P.A.. În raport, de concluzia 
lichidatorului judiciar în mod corect instanţa de fond a reţinut că sunt incidente 
dispoziţiile art. 138 alin (1) lit. d din Legea nr. 85/2006. 

În ce priveşte angajarea răspunderii recurentului pe temeiul acestui text de 
lege alături de administratorul statutar, hotărârea instanţei de fond este greşită, 
deoarece concluziile lichidatorului judiciar în raportul întocmit relevă  că nu există un 
raport de cauzalitate între faptele săvârşite de acest recurent şi ajungerea societăţii 
debitoare în starea de insolvenţă. 

Singurul act în care se menţionează că ar fi avut recurentul funcţia de director 
executiv îl constituie procesul-verbal al Gărzii Financiare cu nr. 2143 din 30 mai 
2003. 

Nu există un contract de muncă , o fişă a postului sau alte documente care să 
demonstreze că acest recurent a avut calitatea de director executiv şi că, în această 
calitate a contribuit la ajungerea societăţii în încetare de plăţi prin faptul că a ţinut o 
contabilitate fictivă sau ar fi făcut să dispară unele dintre documentele contabile ori 
nu a ţinut contabilitatea în conformitate cu legea. 

Dimpotrivă recurentul a fost angajat al debitoarei în baza contractului de 
muncă în funcţia de şef aprovizionare, pe perioada 1 decembrie 1999- 1 iunie 2000, 
contract ce a fost înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj sub nr. 
4237/5.14.245 din 9 decembrie 1999. 

De aceea, se apreciază că recursul formulat de recurent este întemeiat, şi în 
baza art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă raportat la art. 312 alin (1) din acelaşi cod, 
hotărârea atacată urmează a fi modificată în parte în sensul respingerii acţiunilor 
creditorilor DGFP şi AVAS BUCUREŞTI pentru angajarea răspunderii patrimoniale a 
acestui pârât. 

Hotărârea este temeinică şi legală în ce priveşte angajarea răspunderii 
administratorului statutar al debitoarei în persoana pârâtului P.A., considerente 
pentru care hotărârea va fi menţinută în acest sens. 

 
1.2 Anularea unor acte ale debitorului. 
 
Anularea în temeiul art.513 C.proc.civ.  a întregii proceduri de licitaţie 

publică organizată pentru vânzarea unor active ale debitoarei aflată în procedura 
insolvenţei, nu poate fi dispusă de judecătorul sindic dacă cererea adjudecatorului 
vizează numai restituirea preţului vânzării întrucât terenul adjudecat nu poate fi 
exploatat în întregime de adjudecator. 

(Dosar nr.5/84/2001, decizia nr.13/09.01.2007) 
 
Prin încheierea civilă nr. 1816 din 16 octombrie 2006 pronunţată în dosarul nr. 

5/84/2001 al Tribunalului Sălaj, privind pe debitoarea SC C.A. SA ZALĂU 
judecătorul sindic a admis cererea cumpărătorului SC P.G. SRL BOBOTA prin 
administratorul acesteia P.C. şi a anulat licitaţia din 16 noiembrie 2005 privind 
vânzarea imobilului teren în suprafaţă de 5904 mp aparţinând debitoarei şi 
adjudecată cumpărătorului; s-a dispus restituirea sumei de 60.811,2 RON cu titlu de 
preţ către cumpărător; s-a respins cererea formulată de SC C. SRL ZALĂU pentru 
anularea aceleiaşi licitaţii. 

Judecătorul sindic a reţinut că prin procesul verbal încheiat la 16 noiembrie 
2005 la sediul debitoarei s-a organizat vânzarea prin licitaţie publică a imobilului 



constând în teren în suprafaţă de 5904 mp aparţinând debitoarei.  Imobilul a fost 
adjudecat cumpărătoarei SC P.G. SRL BOBOTA al cărui preţ a fost achitat în 
întregime la data de 1 august 2006. 

Cumpărătorul a arătat că nu poate folosi terenul adjudecat şi nu mai este 
interesat de acesta solicitând restituirea sumei achitate cu titlu de preţ, deoarece aşa 
cum a confirmat lichidatorul judiciar din cei 5904 mp teren cumpărat 5268 mp sunt 
situaţi pe drumul public iar diferenţa de 636 mp sunt situaţi pe malul Văii Morii. 

De aceea, sunt incidente dispoziţiile art. 513 Cod procedură civilă pentru 
admiterea cererii cumpărătorului adjudecatar şi anularea licitaţiei din 16 noiembrie 
2005 pentru vânzarea imobilului-teren. 

Cererea formulată de SC C. SRL ZALĂU nu este întemeiată deoarece această 
societate nu a participat la licitaţia din 16 noiembrie 2005. 

Împotriva sentinţei au declarat recurs în termenul legal, creditorii AGENŢIA 
DOMENIILOR STATULUI şi AVAS BUCUREŞTI care au solicitat modificarea 
hotărârii în sensul respingerii cererii privind anularea licitaţiei invocându-se motive 
de nelegalitate prevăzute de art. 304 1 Cod procedură civilă şi art. 304 pct 8 din 
acelaşi cod. 

Examinând recursurile curtea de apel constată că sunt fondate pentru 
următoarele considerente: 

Procedura de faliment faţă de societatea debitoare a fost deschisă în anul 2001. 
În speţă, actele ataşate dosarului demonstrează că prin licitaţia organizată la 

data de 16 noiembrie 2005 la sediul debitoarei cumpărătorul SC P.G. SRL BOBOTA a 
dobândit imobilul teren în suprafaţă de 5904 mp al cărui preţ a fost achitat integral la 
datele de 16 noiembrie 2005 şi respectiv 14 aprilie 2006. 

Prin cererea aflată la fila 591 din dosarul de fond, cumpărătorul a solicitat la 
data de 2 octombrie 2006 restituirea preţului vânzării arătând doar că imobilul-teren 
cumpărat s-a dovedit a fi drum plus zonă de drum şi zona Văii Morii, teren ce nu 
poate fi exploatat. 

Judecătorul sindic a anulat licitaţia în temeiul dispoziţiilor art. 513 Cod 
procedură civilă şi care stabilesc „că dacă adjudecatarul nu depune preţul în termenul 
prevăzut ….. imobilul se va scoate din nou în vânzare…… adjudecatarul va putea să 
achite la termenul de licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la 
plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie (1); dacă la noul termen de licitaţie 
imobilul nu a fost vândut….fostul adjudecatar este obligat să plătească toate 
cheltuielile prilejuite de urmărirea imobilului (2)”. 

Din conţinutul textului de lege menţionat anterior rezultă că anularea licitaţiei 
s-a dispus ca urmare a neachitării preţului ceea ce nu corespunde cu realitatea 
deoarece preţul vânzării a fost achitat integral de către adjudecatarul cumpărător. 

Pe de altă parte, în caz de neexecutare a obligaţiei de predare a bunului, din 
culpa vânzătorului, potrivit regulilor generale, cumpărătorul poate invoca excepţia de 
neexecutare, sau poate cere executarea în natură, fie rezoluţiunea vânzării cu daune 
interese, potrivit art. 1075 Cod civil. 

Or, aşa cum s-a arătat anterior o astfel de cerere nu a fost formulată de către 
cumpărătorul adjudecatar SC P.G. SRL BOBOTA. 

Reţinând deci, că nu există nici un motiv de anularea licitaţiei pentru 
încălcarea vreunei norme legale prevăzute de condiţiile de efectuare a acesteia şi că , 
cumpărătorul a solicitat doar restituirea preţului fără să invoce vreun motiv de 
constatare a nulităţii absolute a contractului de vânzare cumpărare, potrivit  regulilor 
generale stabilite de Codul civil se apreciază că hotărârea instanţei de fond este 
netemeinică şi nelegală  considerente pentru în temeiul dispoziţiilor art. 304 pct. 9 



Cod procedură civilă raportat la art. 312 alin 2 din acelaşi cod recursurile se vor 
admite , hotărârea va fi modificată în sensul respingerii cererii formulată de 
adjudecatarul cumpărător pentru anularea licitaţiei din 16 noiembrie 2005. 

 
 
1.3. Modificare plan de reorganizare. 

 
Cererea debitoarei de a se încuviinţa un nou grafic de reeşalonare a 

datoriilor existente pe o altă perioadă decât cea cuprinsă în planul de reorganizare 
propus şi confirmat prin hotărâre judecătorească este contrară dispoziţiilor art. 
102 din Legea nr. 64/1995 (art. 103 din Legea nr. 85/2006). 

Curtea de Apel Cluj, secţia comercială şi de contencios administrativ şi 
fiscal, decizia nr. 143din 23 ianuarie 2007 

 
Asupra prezentului recurs reţine că prin sentinţa comercială nr. 3877/2 

octombrie 2006 pronunţată de judecător sindic în dosar nr. 267/1285/2004 a 
Tribunalului Comercial Cluj s-a admis cererea administratorului judiciar SC D.E. 
SRL CLUJ-NAPOCA desemnat în procedura privind-o pe debitoarea SC T. SA 
TURDA şi pe cale de consecinţă a încuviinţat tabelul definitiv al creditorilor 
debitoarei înregistrat la data de 20 septembrie 2006. 

Pentru a dispune astfel, judecătorul sindic a reţinut că administratorul judiciar 
în îndeplinirea atribuţiilor sale a depus la data de 20 septembrie 2006 raportul 
privind situaţia economico-financiară a debitoarei, arătând că din documentele 
existente la dosarul cauzei s-a constatat că în cursul procedurii au fost depuse 
declaraţii de creanţe de un număr de doi creditori iar tabloul creditorilor supus 
încuviinţării nu a fost încă definitivat. 

În acest sens, judecătorul sindic văzând că tabelul definitiv a fost comunicat 
tuturor creditorilor, care nu au formulat contestaţii a dispus încuviinţarea acestuia în 
considerarea dispoziţiilor art. 87 şi 88 din Legea nr. 64/1995 republicată. 

Analizând recursul formulat prin prisma motivelor invocate şi având în vedere 
dispoziţiile art. 304 1 Cod procedură civilă constată că acesta este fondat pentru 
următoarele considerente: 

Sentinţa atacată cu prezentul recurs a fost pronunţată de judecătorul sindic în 
procedura privind-o pe debitoarea SC T. SA, iar prin aceasta s-a admis cererea 
administratorului judiciar şi pe cale de consecinţă a încuviinţat tabelul definitiv al 
creditorilor debitoarei SC T. SA . Raportat la situaţia de fapt ce urmează a fi expusă 
hotărârea este nelegală prin raportare atât la prevederile legale privind procedura 
reorganizării judiciare şi a falimentului cuprinse în vechea reglementare respectiv 
Legea nr. 64 

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 102 din Legea nr. 64/1995 republicată 
respectiv art. 103 din Legea nr. 85/2006, în urma confirmării planului de 
reorganizare, debitorul va fi obligat să-şi conducă activitatea în conformitate cu 
planul confirmat , până când judecătorul sindic va dispune motivat fie încheierea 
procedurii insolvenţei şi luarea tuturor măsurilor pentru reinserţia debitorului în 
activitatea comercială, fie încetarea comercializării şi trecerea la faliment. 

În cazul debitoarei SC T. SA TURDA, planul de reorganizare propus de aceasta 
a fost confirmat prin sentinţa civilă nr. 2108/2000 iar prin planul aprobat conform 
acestei hotărâri, graficul de rambursare către bugete şi fonduri speciale se întindea pe 
o perioadă de 5 ani respectiv în intervalul 1.08.2000-31.07.2005. 



În anul 2003 debitoarea aflându-se în dificultate a propus creditorilor un nou 
grafic de reeşalonare a datoriilor existente în sold la data de 30 septembrie 2003, 
grafic în care plata datoriilor se întinde pe perioada 2004-2008. Cu toate acestea cum 
rezultă din actele dosarului nr. 267/1285/2004 a Tribunalului Comercial Cluj, acest 
grafic de reeşalonare a datoriilor nu a fost niciodată încuviinţat printr-o hotărâre a 
judecătorului sindic. 

Din această perspectivă este de reţinut că debitoarea înainte cu un an de a 
ajunge la finalul perioadei de reorganizare, propune aprobarea unei noi perioade de 
patru ani de plată a datoriilor bugetare aşa încât prin urmare în final doreşte un plan 
de reorganizare care să se întindă pe o perioadă de 8 ani şi în care pretinde să 
beneficieze de scutire la plată a creanţelor cuprinse în planul de reorganizare aprobat 
de judecătorul sindic prin hotărârea judecătorească sus amintită .  

În ceea ce priveşte cererea administratorului judiciar de încuviinţare a unui 
nou tablou al creditorilor în această fază a procedurii, fără o cerere de admitere a 
creanţelor din partea creditorilor, şi în condiţiile în care debitoarea exercită un abuz 
de drept faţă de existenţa acelui grafic de reeşalonare a datoriilor, cererea 
administratorului judiciar apare ca inadmisibilă. 

Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 312 alin 1 Cod procedură civilă, se 
impune admiterea recursului iar potrivit art. 304 pct 9 Cod procedură civilă 
hotărârea judecătorului sindic va fi modificată în totalitate în sensul respingerii ca 
inadmisibilă a cererii administratorului judiciar de încuviinţare a unui nou tabel 
consolidat al creditorului. 

 



 

1. Desistare. Condiţii. Abandonarea bunurilor sustrase. Consecinţe 

Pentru a beneficia de impunitatea prevăzută de art.22 alin.1 C.pen., este 
necesar să fie îndeplinite două condiţii, şi anume: pe de o parte, atitudinea 
inculpatului să fie suficientă prin ea însăşi, fără concursul unor cauze exterioare, 
pentru a zădărnici consumarea infracţiunii, iar pe de altă parte, inculpatul să fie 
convins că desistarea sa constituie unicul factor care împiedică desăvârşirea 
executării. 

Aceste condiţii nu sunt îndeplinite în cazul în care, pe de o parte, inculpatul a 
părăsit incinta magaziei aparţinând părţii vătămate fără a lua bunurile, pentru 
motivul că a fost văzut de un martor, şi pe de altă parte, chiar dacă a renunţat în 
cele din urmă la bunurile sustrase şi partea vătămată nu a fost prejudiciată prin 
luarea acestora, lipsa unei pagube nu se datorează voinţei inculpatului, ci 
împrejurărilor că acesta nu a găsit în magazia în care a intrat bani sau alte bunuri 
uşor valorificabile şi că a fost văzut de către martora menţionată. 

Curtea de Apel Cluj, secţia penală şi de minori, decizia nr. 55/R/29 
ianuarie 2007 

 
Prin sentinţa penală nr.1412 din 12.10.2006 pronunţată de Judecătoria Cluj-

Napoca, în temeiul art. 334 C.proc.penală s-a dispus schimbarea încadrării juridice a 
faptei pentru care inculpatul L.M.L. a fost trimis in judecata prin Rechizitoriul 
Parchetului de pe langa Judecătoria Cluj-Napoca, din infracţiunea de furt calificat 
prevăzută de act. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.i C.penal cu aplicarea art. 37 lit.a C.penal, în 
infracţiunea de furt calificat prevăzută de art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.i C.penal cu 
aplicarea art. 37 lit.a C.penal si art. 40 alin.1 C.penal şi în consecinţa 

A fost condamnat inculpatul L.M.L. pentru săvârşirea infracţiunii de furt 
calificat prevăzută si pedepsită  de art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.i C.penal cu aplicarea 
art. 40 C.penal si art. 37 lit.a C.penal la o pedeapsa de 3 ani închisoare. 

În baza art. 40 alin.1 C.penal s-a constatat că această infracţiune a fost comisă 
in condiţiile pluralităţii intermediare fata de pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare 
aplicată prin sentinţa penală nr.765/4.04.2005 a Judecătoriei Galaţi definitivă prin 
neapelare, pedeapsă ce a fost graţiată în întregime conform art. 1 din Legea nr. 
543/2002. 

In temeiul art. 7 din Legea nr.543/2002 a fost revocat beneficiului graţierii 
condiţionate a pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală 
nr.765/4.04.2005 a Judecătoriei Galaţi. 

In baza art.36 alin.1 C.penal s-a constatat ca infracţiunea pentru care 
inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare prin sentinţa 
penală 765/2005 a Judecătoriei Galaţi, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat 
prevăzută de art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.e, g, i C.pen. cu aplicarea art. 99 C.penal, 
pedeapsă a cărei graţiere a fost revocată mai sus, fapta fiind comisă la data de 
6/7.11.2001, este concurentă cu infracţiunile de furt calificat pentru care inculpatul a 
fost condamnat definitiv prin decizia penală nr.270/R/26.03.2004 a Curţii de Apel 
Galaţi la o pedeapsa de 4 luni închisoare (fapta din 26.10.2001) si cu infracţiunea de 
furt calificat pentru care inculpatul a fost condamnat definitiv la o pedeapsa de 2 ani 
si 6 luni închisoare prin sentinţa penală nr.967/5.04.2004 a Judecătoriei Galaţi, 
definitivă prin decizia penală  nr. 910/2004 a Curţii de Apel Galaţi, fapta comisă în 
octombrie 2003, pedepse ce au fost contopite prin sentinţa penală nr. 78/7.01.2005 a 



Judecătoriei Brăila definitivă prin neapelare la 1.02.2005, rezultanta fiind de 2 ani şi 
6 luni închisoare, sporită la 2 ani şi 7 luni închisoare. 

A fost descontopită în elementele sale componente pedeapsa de 2 ani şi 7 luni 
închisoare sus-menţionata prin înlăturarea sporului de 1 lună închisoare rezultând: 

- 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat aplicată prin 
decizia penală270/2004 a Curţii de Apel Galaţi 

- 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat 
prevăzută de art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit. e, g, i Cod pen. cu aplicarea art. 99 C.penal 
aplicată prin sentinţa penalănr.967/2004 a Judecătoriei Galaţi definitivă prin decizia 
penală nr.910/2004 a Curţii de Apel Galaţi. 

Potrivit art. 33 lit.a C.penal si art. 34 lit.b C.penal au fost contopite pedepsele 
sus-menţionate de 4 luni închisoare, 2 ani şi 6 luni închisoare cu pedeapsa de 1 an şi 6 
luni închisoare ( a cărei graţiere a fost revocată) urmând a-i aplica inculpatului 
pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare sporita cu 1 lună, în final, 
inculpatul urmând sa execute 2 ani şi 7 luni închisoare. 

In baza art.36 alin.3 C.penal s-a dedus din pedeapsa de mai sus perioada 
executată cu data de 7.11.2003 la 16.09.2005 şi s-a constatat ca pedeapsa a fost 
executată în această perioadă, fiind liberat condiţionat cu un rest de 263 zile 
menţinând liberarea condiţionată dispusă. 

În temeiul art. 37 lit.a C.penal s-a constatat că infracţiunea pentru care 
inculpatul a fost trimis în judecată în prezenta cauză a fost săvârşită în stare de 
recidivă mare postcondamnatorie faţă de pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin 
SP 243/6.03.2006 a Judecătoriei Strehaia, definitivă prin decizia penală nr. 
43/27.04.2006 a Tribunalului Mehedinţi, pentru săvârşirea infracţiunii de furt 
calificat prevăzută de art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.g,i Cod pen. cu aplicarea art. 40 
C.penal, fiind arestat la 25.11.2005 şi liberat condiţionat la 26.05.2006 cu un rest 
neexecutat de 243 zile, neîmplinit la data comiterii prezentei fapte. 

In temeiul art. 61 C.penal s-a revocat beneficiul liberării condiţionate si a fost 
contopit restul rămas neexecutat de 243 zile cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată 
prin prezenta hotărâre, inculpatul urmând să execute 3 ani închisoare în regim de 
detenţie. 

In temeiul art.71 alin.2 C.penal i-a fost interzis inculpatului exerciţiul 
drepturilor prevăzută de act. 64 lit.a, b, c C.penal pe durata prevăzuta de act. 71 alin.2 
C.penal. 

In temeiul art. 350 C.pr.penaIă a fost menţinut arestul preventiv al 
inculpatului şi conform art. 88 C.penal s-a dedus din pedeapsa aplicată timpul 
reţinerii din 21.06.2006 până la 22.06.2006 şi durata arestului preventiv din 
29.08.2006 la zi. 

S-a constatat ca partea vătămată SNTFM - Sucursala Regionala CFR Cluj-
Napoca nu s-a constituit parte civilă în cauză. 

In baza art. 191 alin.1 C.proc.penaIă a fost obligat inculpatul la plata 
cheltuielilor judiciare avansate de stat în suma de 500 RON. Conform art. 189 
C.pr.penaIă onorariile avocaţiale oficiu s-au avansat din FMJ. 

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut că în cursul zilei 
de 13.06.2006 inculpatul s-a deplasat din mun. Ploiesti în mun. Cluj-Napoca, potrivit 
propriei declaraţii pentru a pleca apoi în localitatea Vatra Dornei. In timpul în care a 
aşteptat în gara pentru a lua trenul înspre Vatra Domei, inculpatul L.M.L. a observat 
clădirea SNCFR Marfa SA, birou aprovizionare depozit, amplasat in Piaţa Gării nr.8. 
Pentru acest motiv, a luat hotărârea de a pătrunde in birou si a sustrage bunuri. 
Profitând de faptul ca unul din geamurile depozitului era deschis, cu ajutorul forţei 



fizice a înlăturat gratia care a asigurat geamul si apoi a pătruns in biroul de 
aprovizionare - depozit. În prima încăpere, inculpatul L.M.L. a răvăşit bunurile si 
apoi s-a deplasat în cea de a doua încăpere, loc unde într-o plasă a aşezat mai multe 
cartuşe cu tuş de diferite tipuri. Având bunurile asupra sa, inculpatul s-a deplasat 
înspre încăpere pentru a ieşi pe geam, însă in apropierea acestuia a lăsat plasa in care 
erau aşezate cartuşele de tuş. Ulterior inculpatul a ieşit pe geam. Martora R.A. a 
observat inculpatul în apropierea imobilului cu nr.8 şi apoi a observat faptul că 
grilajul care asigura geamul era deteriorat, motiv pentru care a sesizat organele de 
poliţie. 

Potrivit depoziţiei acestei martore, inculpatul, atât atunci când prin efracţie a 
pătruns in incinta magaziei cât şi atunci când a părăsit imobilul, avea vizibilitatea 
adecvată pentru a percepe existenţa în curtea vecină a persoanelor care se aflau la 
acea oră în locul respectiv, iar din discuţiile purtate de martoră ulterior, a aflat că au 
fost găsite în prima încăpere în apropierea geamului plase conţinând anumite bunuri 
de birotică. 

Inculpatul a avut o poziţie oscilantă pe parcursul procesului penal, iniţial a 
negat faptul ca ar fi pătruns in interiorul magaziei părţii vătămate, şi doar după ce i-
au fost prezentate probele, acesta a recunoscut in faţa procurorului şi a instanţei că a 
pătruns cu intenţia de a sustrage bunuri, acreditând cu această ocazie ideea potrivit 
căreia s-a răzgândit, că şi-a dat seama că nu este bine ce face, însă s-a apreciat că 
această apărare nou formulată este doar de circumstanţă, pentru a încerca să scape 
de răspunderea penală printr-o astfel de susţinere. Inadvertenţe se regăsesc si sub 
aspectul timpului pe care inculpatul l-a petrecut in mun. Cluj-Napoca, relatând prima 
dată că a rămas circa 15 minute in gară, acesta fiind intervalul de timp dintre venirea 
si plecarea celor doua trenuri, ca apoi sa susţină că a ajuns în mun. Cluj-Napoca în 
jurul orelor 15,30 şi a plecat la Vatra Domei seara aproximativ la ora 21,30. Toate 
aceste contradicţii s-a apreciat că sunt de natură a plana asupra sincerităţii 
inculpatului sub aspectul întregii activităţi infracţionale pe care a desfăşurat-o. 

Instanţa de fond a apreciat că declaraţia inculpatului referitoare la faptul că s-a 
desistat nu prezintă relevanţă în cauză, reţinând ca şi argumentare următoarele 
aspecte: 

Pentru a ne afla în prezenţa desistării, care reprezintă renunţarea de bună voie 
din partea făptuitorului la continuarea executării acţiunii ce constituie elementul 
material al laturii obiective a infracţiunii, trebuie întrunite mai multe condiţii: 
existenţa unui început de executare, întreruperea executării să fie expresia voinţei 
libere a făptuitorului. Astfel, desistarea nu este posibilă decât in timpul executării 
faptei, fiindcă numai atunci se poate vorbi de întreruperea acestei executări. In 
prezenta cauza, atât timp cat inculpatul a răvăşit bunurile din ambele încăperi ale 
magaziei, iar din cea de a doua încăpere a sustras consumabile birotica pe care le-a 
aşezat in doua sacoşe şi avându-le asupra sa sa deplasat din cea de a doua încăpere în 
prima pentru a ieşi din magazie, insa le-a abandonat, lângă geam, nu mai suntem in 
prezenta unui început de executare, ci a unui act de executare consumat, care 
caracterizează latura obiectivă a infracţiunii. Sunt considerate acte de executare 
potrivit literaturii si practicii de specialitate nu numai acelea care se înscriu in 
acţiunea tipica, ci si care sunt legate nemijlocit de aceasta prin aceeaşi orientare 
împotriva obiectului infracţiunii. 

Desistarea constă în întreruperea acţiunii (actului de executare) de către 
făptuitor înainte de terminarea ei de bună voie, ceea ce înseamnă ca ar fi putut să o 
continue nestingherit. Desistarea poate avea loc numai în cazul tentativei întrerupte, 
care există când executarea a început dar nu este dusă până la capăt, fie din motive 



independente de făptuitor, fie din iniţiativa proprie a acestuia. Deşi a reţinut că este 
de necontestat faptul că inculpatul a abandonat plasa in care a aşezat bunurile 
sustrase din cea de a doua încăpere lângă geamul pe care urma sa iasă, din propria 
iniţiativă, instanţa de fond a apreciat însă că executarea a fost dusă in prezenta cauza 
până la capăt, motiv pentru care s-a apreciat că nu sunt întrunite condiţiile desistării 
în prezenta cauză. 

Instanţa de fond a mai reţinut că, dacă în cazul altor infracţiuni delimitarea 
tentativei de forma consumată se poate face cu destulă uşurinţă, in cazul furtului 
problema poate ridica dificultăţi, motiv pentru care in practică au apărut numeroase 
teorii referitoare la consumarea furtului. Din aceste teorii, cea îmbrăţişată in practică 
este teoria potrivit căreia luarea bunurilor presupune două acte: scoaterea bunului 
din posesia sau detenţia altuia si intrarea făptuitorului in stăpânirea acelui bun, furtul 
consumându-se in momentul realizării celui de al doilea act, adică în momentul 
împosedării. Atât timp cat inculpatul a luat bunurile din locul in care s-au aflat, le-a 
aşezat in plase si s-a deplasat cu ele dinspre a doua încăpere înspre prima pentru a 
părăsi câmpul infracţional,  s-a realizat intrarea făptuitorului in stăpânirea acelui 
bun. O fapta concretă constituie, potrivit teoriei apropriaţiunii tentativa sau furt 
consumat, după cum începerea acţiunii de luare a fost sau nu urmata de realizarea 
actului imposedării, adică de intrarea făptuitorului in stăpânirea de fapt a bunului. In 
prezenta cauza, inculpatul a realizat acţiunea de luare si totodată actul de 
imposedare, prin aşezarea bunurilor consumabile de birotică in plase si deplasarea cu 
acestea în cea dintâi încăpere, realizându-se astfel intrarea făptuitorului in stăpânirea 
de fapt a bunului. Nu se poate vorbi in prezenta cauza de întreruperea acţiunii de 
luare, executarea acţiunii de luare fiind dusă până la capăt, inculpatul intrând in 
stăpânirea de fapt a bunului, fapta sa constituind infracţiunea de furt consumat Nu 
interesează pentru a se reţine ca fapta in aceste împrejurări constituie furt consumat, 
cât timp s-a aflat bunul in stăpânirea făptuitorului si nici daca acesta a efectuat sau 
nu asupra lui acte de dispoziţie. 

Partea vătămata SNTF Marfa SA Bucureşti - Sucursala Regionala CFR Marfa 
Cluj prin reprezentant C.J. a apreciat valoarea prejudiciului la suma de 810,36 RON, 
suma cu care nu s-a constituit parte civilă in cauză, prejudiciul fiind recuperat. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel în termen legal inculpatul L.M.L. 
calea de atac nefiind motivată în scris. În faţa instanţei de apel, inculpatul a arătat că 
pedeapsa aplicată i se pare excesiv de mare raportat la fapta concret comisă şi că a 
părăsit de bună voie sediul societăţii comerciale în care intrase, renunţând să mai 
sustragă bunurile respective. 

Tribunalul Cluj prin decizia penală nr.369 din 1 noiembrie 2006 în baza 
art.379 pct.2 lit.a C.pr.pen. a admis  apelul declarat de inculpat L.M.L. împotriva 
sentinţei pronunţate de Judecătoria Cluj-Napoca, pe care o desfiinţat-o în întregime. 

Procedând la o nouă judecată, în baza art.11 pct.2 lit.b raportat la art.10 lit.i1 
C.pr.pen. a încetat procesul penal pornit împotriva inculpatului L.M.L. pentru 
săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art.208 alin.1, 209 alin.1lit.i 
C.pen. cu aplicarea art.37 lit.a C.pen. şi art.40 C.pen. 

În baza art.383 C.pr.pen. raportat  la art.350 alin.2 C.pr.pen. s-a dispus 
punerea de îndată în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză. 

Tribunalul  a apreciat în urma examinării apelului că fapta inculpatului aşa 
cum ea a fost reţinută în starea de fapt şi dovedită prin mijloacele de probă 
administrate, nu constituie infracţiunea de furt calificat în formă consumată, 
prevăzută de art.208 alin.1, 209 alin.1Iit.i C.pen. 



Astfel, în cazul infracţiunii de furt, literatura de specialitate nu a fost unanimă 
în a contura un punct de vedere clar cu privire la momentul în care această 
infracţiune se consumă. S-a acreditat însă majoritar ideea că infracţiunea de furt este 
consumată, în momentul îndeplinirii unei duble condiţii, şi anume: scoaterea bunului 
din posesia deţinătorului legitim urmată de o împosedare concomitentă şi efectivă a 
făptuitorului. 

Îposedarea făptuitorului nu poate însemna simpla posesie pe care acesta o are 
asupra bunului, adică faptul de a pune mâna pe bun, ci presupune intrarea efectivă în 
posesia lui şi posibilitatea de a se comporta faţă de acesta ca un adevărat şi legitim 
"proprietar". O altfel de interpretare ar putea conduce la incriminarea ca şi faptă de 
furt consumată a simplului contact fizic cu bunul. 

În speţă, inculpatul s-a aflat la locul faptei şi a mutat practic bunurile dintr-o 
încăpere în alta, evident cu intenţia de a le sustrage însă această rezoluţie 
infracţională nu a fost dusă până la capăt. Actele de părăsire a locului infracţiunii 
intră în noţiunea de acte de executare. Atâta timp cât inculpatul nu a părăsit locul 
faptei cu bunurile asupra sa, iar acestea au rămas la vedere într-un loc unde au putut 
fi găsite fără nici o problemă de către partea vătămată (inculpatul nu a ascuns 
bunurile într-un alt loc cu intenţia de a reveni ulterior după ele), nu se poate vorbi 
despre o deposedare efectivă a părţii vătămate şi de trecerea bunului în posesia 
efectivă a inculpatului. 

Examinând incidenţa în cauză a dispoziţiilor art.22 C.pen., tribunalul a reţinut 
că în cazul desistării trebuie să existe o manifestare de voinţă a făptuitorului, 
neconstrânsă în nici un fel din exterior, întreruperea executării trebuind să fie 
expresia deciziei libere a inculpatului. Aceasta trebuie să se datoreze în mod exclusiv 
unor factori interni, care ţin de psihologia făptuitorului, aflându-ne în prezenţa unei 
aşa zise "autoconstrângeri morale". În declaraţiile sale, inculpatul a arătat că şi-a dat 
seama că nu este bine ceea ce face, întrucât mai avusese condamnări anterioare, astfel 
că a renunţat de bună voie la hotărârea de a mai sustrage bunuri, arătând că nu a 
dorit să creeze o pagubă părţii vătămate şi nu a dorit să comită o nouă infracţiune. 

În speţa dedusă judecăţii, tribunalul a apreciat că suntem în prezenţa 
desistării. Nu există în cauză nici o dovadă a suprapunerii peste voinţa inculpatului a 
unor factori exteriori care să fi contribuit la luarea deciziei de desistare. Depoziţia 
martorei R.A. este elocventă în acest sens, martora observându-l pe inculpat însă 
acesta neobservând-o pe martoră. Exprimările de genul "inculpat ar fi putut să mă 
vadă şi la plecare şi la intrarea în magazie", nu sunt de natură de a conduce la 
dovedirea cu exactitate a acestui fapt, în cauză existând ca atare, nu un dubiu, ci chiar 
o certitudine că inculpatul nu a realizat că este urmărit de alte persoane în momentul 
comiterii furtului. De asemenea, nu reiese că în momentul în care intenţiona să iasă 
cu bunurile, ar fi intervenit un alt factor exterior (de exemplu: ar fi sunat un telefon, 
ar fi auzit o sonerie, s-ar fi declanşat un sistem de alarmă etc.). De asemenea, actele 
de executare întreprinse de inculpat până la momentul desistării nu realizează latura 
obiectivă a infracţiunii de violare de domiciliu (fiind vorba de sediul unei societăţi 
comerciale) şi nici a infracţiunii de distrugere, pentru care de altfel partea vătămată 
nici nu a intenţionat să formuleze plângere, aspect care rezultă fără echivoc şi de 
poziţia exprimată în faţa instanţei de apel (f. 8). 

Împotriva acestei decizii a formulat recurs în termen legal Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Cluj, arătând că hotărârea instanţei de apel este greşită, deoarece 
prevederile art.22 C.pen. nu îşi găsesc aplicarea în prezenta cauză. 

Recursul declarat în cauză este fondat. 



Astfel, potrivit prevederilor art.22 alin.1 C.pen., desistarea constituie o cauză 
de nepedepsire a tentativei. Tot ceea ce inculpatul întreprinde după consumarea 
infracţiunii, pentru a înlătura urmările acesteia, pentru a restabili situaţia anterioară,  
pentru a restitui lucrurile ori pentru a repara paguba nu poate justifica nepedepsirea 
sa. 

Din ansamblul probelor administrate rezultă că în prezenta cauză inculpatul a 
renunţat la bunurile luate din interiorul magaziei aparţinând SNTFM CFR Marfă 
Sucursala Cluj după ce întregul „iter criminis”, întregul traseu infracţional a fost 
parcurs, iar infracţiunea de furt s-a consumat. 

Inculpatul a pătruns în incinta magaziei menţionate, profitând de faptul că 
unul din geamurile depozitului era deschis, înlăturând cu ajutorul forţei fizice gratia 
care asigura geamul si intrând apoi în biroul de aprovizionare - depozit. În prima 
încăpere, inculpatul a răvăşit bunurile si apoi s-a deplasat în cea de a doua încăpere, 
de unde a aşezat într-o plasă mai multe cartuşe cu tuş de diferite tipuri. Cu bunurile 
asupra sa, inculpatul s-a deplasat înspre geam pentru a ieşi, însă a lăsat plasa în care 
erau aşezate cartuşele de tuş în apropierea geamului şi a ieşit pe geam ulterior. 

Chiar dacă s-ar aprecia că infracţiunea de furt a rămas în forma tentativei, 
desistarea nu operează în cazul de faţă, deoarece inculpatul nu a renunţat de bună-
voie la bunurile pe care le-a luat din incinta magaziei, ci pentru că a fost văzut de 
martora R.A. 

Or, pentru a beneficia de impunitatea prevăzută de art.22 alin.1 C.pen., este 
necesar să fie îndeplinite două condiţii, şi anume: pe de o parte, atitudinea 
inculpatului să fie suficientă prin ea însăşi, fără concursul unor cauze exterioare, 
pentru a zădărnici consumarea infracţiunii, iar pe de altă parte, inculpatul să fie 
convins că desistarea sa constituie unicul factor care împiedică desăvârşirea 
executării. 

Prima instanţă a argumentat în mod corect şi detaliat contextul în care 
inculpatul a părăsit incinta magaziei aparţinând părţii vătămate fără a lua bunurile 
pregătite în plasă, reţinând de asemenea în mod corect că motivul pentru care a 
procedat astfel este acela că a fost văzut de martora R.A. 

Chiar dacă a renunţat în cele din urmă la bunurile sustrase şi partea vătămată 
nu a fost prejudiciată prin luarea acestora, iar pentru gratia distrusă nu a formulat 
pretenţii, curtea constată că lipsa unei pagube nu se datorează voinţei inculpatului, ci 
împrejurărilor că acesta nu a găsit în magazia în care a intrat bani sau alte bunuri 
uşor valorificabile şi că a fost văzut de către martora menţionată. 

Pentru considerentele prezentate, constatând că apelul inculpatului a fost în 
mod greşit admis de către tribunal, că pedeapsa aplicată de către instanţa de fond şi 
operaţiunile subsecvente sunt corecte, curtea, în baza art.38515 pct.2 lit.a Cod 
proc.pen., a admis recursul declarat de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj 
împotriva hotărârii Tribunalului Cluj, pe care casat-o în întregime şi a menţinut 
sentinţa penală nr.1412 din data de 12 octombrie 2006 a Judecătoriei Cluj-Napoca. 

 
 

2. Principiul egalităţii armelor. Nerespectare. Consecinţe 
Exigenţa egalităţii armelor, în sensul unui echilibru just între părţi, implică 

obligaţia de a oferi fiecărei părţi o posibilitate rezonabilă de a-şi prezenta cauza, 
inclusiv probele, în condiţii care, să nu o plaseze într-o situaţie de dezavantaj net în 
comparaţie cu adversarul său. Această obligaţie nu este îndeplinită atunci când, la 
pronunţarea soluţiilor, instanţele de fond au avut în vedere mai multe probe 



ştiinţifice, dar care au fost administrate exclusiv în faza de urmărire penală, fiindu-i 
refuzată părţii vătămate solicitarea de a se efectua o nouă expertiză în cursul 
judecăţii, aşa cum era firesc. 

Curtea de Apel Cluj, secţia penală şi de minori, decizia nr. 43/R din 23 
ianuarie 2007 

Prin sentinţa penală nr.495 din 23 martie 2006 a Judecătoriei Cluj-Napoca în 
baza art.11 pct.2 lit.a rap. la art.10 lit.a C.pr.pen. a fost achitată inculpata N.M.E. de 
sub învinuirea de săvârşire a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privata, 
prevăzută si pedepsită  de art.290 C.pen.cu aplicarea  art.41 alin.2 C.pen. 

  In baza art.346 alin.3 C.pr.pen., au fost respinse pretenţiile civile 
formulate de partea civila. 

  In baza art.192 pct.1 lit.a,b C.pr.pen.,a fost obligată partea civila la plata 
cheltuielilor judiciare avansate de stat, in suma de 350 RON. 

Pentru a pronunţa această, soluţie prima instanţă a reţinut în fapt 
următoarele: 

Partea vătămată, inculpata şi fostul soţ-martorul N.T. au derulat afaceri, 
împrumutându-se reciproc, în mai multe rânduri, cu diverse sume de bani. 

Astfel, in cursul anului 1997, partea vătămată P.G. a împrumutat inculpatei şi 
fostului ei soţ mai multe sume de bani, rămânând o restanta nerestituita de 10.000 
dolari SUA, respectiv 20.000 mărci germane. 

Pentru recuperarea datoriei, in data de 21.01.1999, partea vătămată a 
promovat acţiune civilă în justiţie. 

Prin sentinţa civila nr.3753/22.04.1999 pronunţată de Judecătoria Cluj-
Napoca (definitiva si investita cu formula executorie), inculpata şi fostul soţ au fost 
obligaţi să plătească părţii vătămate suma de 20.000 DM sau echivalentul în lei la 
data plăţii, cu titlu de restituire împrumut, cu o dobândă medie bancara de 52% pe 
an, calculata începând cu data introducerii acţiunii şi până la plata efectivă, cu 
cheltuieli de judecată. 

Totodată, s-a dispus înscrierea unei ipoteci execuţionale în favoarea părţii 
vătămate asupra imobilului înscris in CF nr.16741 Cluj nr.top 1415, A+ 1 pentru suma 
de 20.000 DM 

Prin sentinţa civila nr.2745/17.03.1999 pronunţată de Judecătoria Cluj-
Napoca, soţii N. au fost obligaţi la plata sumei de 10.000 USD sau echivalentul în lei 
la data plăţii, cu titlu de împrumut nerestituit, cu o dobânda de 10% pe an asupra 
sumei datorate, începând cu data de 21.01.1999 şi pana la plata efectiva, cu cheltuieli 
de judecata. 

Prin aceeaşi sentinţa rămasă definitivă şi investită cu formula executorie s-a 
dispus înscrierea ipotecii execuţionale pentru suma de 10.000 USD asupra imobilului 
din CF 16741 Cluj nr.top 1415, in favoarea părţii vătămate (f.18). 

Prin sentinţa civila nr.9275/22.10.1999 a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a admis 
cererea părţii vătămate şi s-a încuviinţat executarea silită imobiliară prin vânzarea la 
licitaţie publică a imobilului din CF nr.16741 nr.top 1415, A+1, hotărârea fiind 
definitiva şi executorie. 

Împotriva acestei încheieri, inculpata a declarat apel în data de 5.11.1999, 
motivat de avocatul inculpatei in data de 11.01.2000; in motivele invocate, nu s-a 
făcut menţiune cu privire la achitarea datoriei. 

La termenul din data de 31.01.2000, s-a prezentat avocatul inculpatei si a 
fostului soţ, martora A.D. în calitate de reprezentant, solicitând acordarea unui nou 



termen de judecată în vederea depunerii în probaţiune a unor acte prin care să se 
dovedească achitarea datoriilor fata de partea vătămata. 

Partea vătămată nu a fost prezenta la termenul mai sus-amintit, fiind 
reprezentata de avocat-martorul D.I. 

La termenul din 14.02.2000, reprezentanta inculpatei şi a fostului soţ a depus 
un set de acte-3 înscrisuri-, doua intitulate "chitanţe" şi unul intitulat "declaraţie", 
datate decembrie 1999, ce atestau stingerea datoriei. 

Partea vătămata P.G. a contestat autenticitatea înscrisurilor, a semnăturii 
depuse în dreptul numelui său şi a ştampilei SC D.P. SRL (al cărui asociat este partea 
vătămată). 

În urma efectuării expertizei grafoscopice, prin decizia civila 
nr.502/A/27.03.2000, Tribunalul Cluj, Secţia civilă, s-a respins apelul declarat de 
inculpata şi fostul soţ. 

Prin Decizia civilă nr.1740/07.07.2000, Curtea de Apel Cluj, Secţia Civilă a 
admis recursul declarat de inculpata şi fostul soţ şi a trimis cauza spre rejudecare, în 
prezent judecata fiind suspendată până la soluţionarea prezentei cauze. 

Partea vătămată a declarat ca inculpata nu i-a achitat nici o suma de bani cu 
titlu de datorie; nu a semnat cele trei înscrisuri şi nici nu a aplicat stampila 
aparţinând SC "D.P." SRL Cluj-Napoca; în luna aprilie 2000, inculpata a contactat-o 
telefonic (acasă), fiindu-i oferita suma de 150 milioane lei, pentru stingerea litigiului, 
discuţia fiind auzită de fiul părţii vătămate, ginerele acesteia şi fosta sa prietena, dar 
avocatul i-a interzis să accepte. 

În aceeaşi zi, după-amiaza, inculpata a mers la sediul firmei părţii vătămate, 
reiterând cererea sa, discuţia fiind auzită de martorii S.A. şi I.S.. Inculpata nu avea 
alte datorii faţă de partea vătămată, decât cele mai sus-menţionate, părţile 
împrumutându-se reciproc cu diverse sume de bani. 

Totodată, partea vătămată a menţionat ca deseori, inculpata mergea la ea la 
firmă, deci putea să ia ştampila aparţinând de "D.P." SRL Cluj, pe care o ţinea in 
permanenta pe birou cu toate acestea, nu a constatat niciodată lipsa ştampilei. 

Inculpata nu a recunoscut comiterea faptei, arătând că cele trei înscrisuri au 
fost dactilografiate de ea la maşina de scris personală, într-un singur exemplar, dar 
au fost semnate de partea vătămată, aceasta aplicând şi stampila SC "D.P." SRL Cluj; 
cu toate ca inculpata i-a achitat datoria în câteva tranşe, doar la ultima, partea 
vătămată a semnat toate cele trei înscrisuri. 

Pentru a-i putea achita sumele de bani datorate, inculpata şi fostul soţ au 
vândut mai multe bunuri mobile şi imobile, plus au împrumutat sume de bani de la 
diverse persoane. 

Inculpata a declarat ca nu i-a oferit niciodată parţii vătămate suma de 150 
milioane lei pentru stingerea datoriei. 

Martorii S.I.L.L. - client al părţii vătămate -, S.A. - prieten şi vecin cu partea 
vătămată -, au declarat că, la începutul lunii aprilie 2000, aflându-se în apropierea 
uşii de la intrarea în cabinetul părţii vătămate, au auzit discuţia părţilor în sensul că, 
inculpata i-a oferit părţii vătămate suma de 150 milioane lei, în caz contrar va solicita 
expertiza în cadrul unui proces aflat pe rol la acea dată, între părţi. 

Fiul părţii vătămate martorul - P.G.L.- a confirmat cele declarate de tatăl său 
în sensul că, în luna aprilie 2000, aflându-se acasă la partea vătămată, inculpata a 
contactat-o telefonic oferindu-i suma de 150 milioane lei, cu condiţia ca partea 
vătămată să oprească executarea silită, să o lase pe inculpata să se ocupe de vânzarea 
imobilului, iar după vânzare, îi va achita restul datoriei. 



Martorul D.I.I.A., fiind contactat telefonic de partea vătămată, pentru a se 
consulta cu privire la oferta propusa de inculpata, a sfătuit-o să refuze; totodată, a 
precizat ca fostul soţ al inculpatei a purtat o discuţie cu un ziarist-martorul C.A. - în 
care a afirmat că ar face dezvăluiri cu privire la modul cum inculpata, împreuna cu 
avocata A. au falsificat cele 3 înscrisuri, cu condiţia ca partea vătămată sa-i cedeze 1/2 
cota din imobilul situat în Cluj-Napoca, str. I. 

Din declaraţia martorului N.T. a reieşit  ca părţile au făcut afaceri împreuna, s-
au împrumutat reciproc, în mai multe rânduri, cu diverse sume de bani. 

La insistentele martorului, inculpata a întocmit înscrisurile, pentru a putea 
face dovada achitării sumelor; plata s-a făcut în trei transe; la ultima tranşă, aflată în 
casa soţilor N., partea vătămată a semnat cele trei înscrisuri, ea fiind cea care a 
aplicat şi stampila SC "D.P." SRL Cluj. 

După ce inculpata a fost acţionată în judecată de către partea vătămată, 
martorul, ştiind că fosta lui soţie şi-a lichidat datoria, a întrebat-o pe partea vătămată 
cum s-a ajuns la aceste  sume, iar aceasta i-a răspuns că din cauza dobânzii de 300% 
pe care a perceput-o. 

În cauza s-au efectuat mai multe expertize grafoscopice, după cum urmează:- 
Raportul nr.55114.03.2000 Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice 
Cluj (expert dr. S.A.) în care s-a concluzionat ca actele în litigiu "nu au fost semnate 
de către titularul P.G. (expertiza extrajudiciara - dosar urmărire penală). 

Raportul nr.161/18.11.2002, întocmit de acelaşi expert din cadrul 
Laboratorului Interjudeţean de Expertize Criminalistice Cluj, care conchide că 
semnăturile incriminate "nu aparţin titularului P.G. şi că nu se poate stabili dacă au 
fost executate de N.M.E." (expertiza extrajudiciară - d.u.p.).  

Raportul nr.493127.12.2000, efectuat de I.N.E.C. Bucureşti (expert V.T.), care 
formulează concluzia că cele doua chitanţe şi declaraţia în litigiu "au fost semnate la 
poziţia P.G. de titular; de asemenea, se conchide că "impresiunile de ştampilă de pe 
actele în litigiu au fost aplicate cu ştampila aparţinând SC "D.P." SRL. 

Raportul 306/29.10.2001 efectuat în comisie de 3 experţi (C.D., C.G. si C.M.) 
din cadrul I.N.E.C. Bucureşti, care conchid ca actele în litigiu au fost semnate de P.G. 
(d.u.p.) 

Raportul 94/5.05.2003 efectuat tot în comisie de 3 experţi (D.S., L.I., A.F.) din 
cadrul I.N.E.C. Bucureşti, care conchid că actele în litigiu au fost semnate de P.G., iar 
impresiunile de pe ştampilă aparţin SC "D.P." SRL Cluj (d.u.p.). 

Faţă de cele arătate, instanţa a apreciat că inculpata nu se face vinovată de 
săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privata, prevăzută şi 
pedepsită  de art.290 c.p., cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen., întrucât fapta nu exista; 
astfel, deşi martorii S.J.L.L. client al părţii vătămate şi S.A.-prieten cu partea 
vătămată - au susţinut că, în luna aprilie 2000, au auzit discuţia părţilor în sensul că 
inculpata i-a oferit părţii vătămate suma de 150 milioane lei, mărturiile lor sunt 
contradictorii, sub următoarele aspecte: martorul S.J.L.L. a declarat că, aflându-se 
lângă uşa cabinetului părţii vătămate a auzit cum inculpata i-a oferit suma de 150-180 
milioane lei pentru a aplana conflictul, în caz contrar, va demara o expertiză; partea 
vătămată a refuzat, iar inculpata a plecat grăbită din cabinet. 

Martorul a relatat ca, în timp ce inculpata se afla în cabinetul părţii vătămate, 
în curte a apărut martorul S.A.; în schimb, martorul S.A. a declarat că se afla aproape 
de părţi (în uşa laboratorului), a auzit clar când inculpata i-a oferit părţii vătămate 
suma fixa de 150 milioane lei. (nu 150 sau 180 milioane lei cum a declarat martorul 
S.), în caz contrar va solicita expertiza, toate aceste aspecte punând sub semnul 
îndoielii veridicitatea mărturiilor date, cu atât mai mult cu cat expertiza de care au 



făcut vorbire fusese solicitată de inculpată şi soţul ei la termenul din 14.02.2000 şi 
încuviinţată de instanţă, cerere la care partea vătămată s-a opus categoric. 

Pe de alta parte nu este lipsită de relevanţă nici declaraţia martorului L.I. care, 
a recunoscut că este în duşmănie cu partea vătămată pe motiv ca aceasta din urma îi 
datora o suma de bani cu titlu de chirie, fiind indus în eroare de partea vătămată cu 
ocazia încheierii contractului de închiriere, fiind nevoit sa o acţioneze in judecata, 
dându-i-se câştig de cauză; totodată, martorul a precizat ca cei doi au avut mai multe 
procese pe rol; în toate aceste procese, martorul propus de partea vătămată, a fost 
S.A. care a dat declaraţii necorespunzătoare adevărului. 

Instanţa a înlăturat declaraţia martorului P.G.L. - fiul părţii vătămate - ca fiind 
subiectivă, având în vedere gradul de rudenie dintre cei doi. 

De asemenea, instanţa nu a luat în considerare declaraţia martorului D.I.I.A., 
(martor indirect), deoarece relatările sale n-au fost percepute prin propriile simţuri, 
ci le-a aflat de la partea vătămată. 

În plus, afirmaţia martorului conform căruia fostul soţ al inculpatei-martorul 
N.T.- ar fi fost de acord să-i facă dezvăluiri ziaristului C.A., despre modul în care 
inculpata, împreună cu avocata A. ar fi falsificat cele trei înscrisuri, sunt combătute 
de ziarist în declaraţia data (f.101); astfel, acesta a precizat ca deşi a insistat, N.T. nu 
i-a spus că inculpata ar fi achitat sau nu datoria. 

Declaraţia inculpatei se coroborează cu declaraţiile martorilor A.D., G.L., B.L., 
(şi cu cea a fostului soţ -N.T.), din care reiese că la sfârşitul anului 1999, pentru a 
putea obţine sumele de bani datorate părţii vătămate a vândut mai multe imobile şi 
mobile, respectiv un apartament, un teren, un autoturism; pe lângă banii obţinuţi din 
aceste vânzări, a mai împrumutat sume de bani de la persoane fizice. 

În plus, martora A.D. a explicat de ce în motivele de apel nu s-a făcut menţiune 
despre achitarea datoriei; astfel, la data motivării apelului (11.01.2000) nu cunoştea 
faptul ca inculpata şi fostul soţ au reuşit să stingă datoria, întrucât, fiind sărbătorile 
de iarna, cei doi au plecat din localitate. 

Ulterior motivării apelului, inculpata revenind din vacanţă, i-a adus la 
cunoştinţă de schimbarea survenita, motiv pentru care la termenul din 31.01.2000 a 
solicitat un nou termen în vederea depunerii în probaţiune a unor înscrisuri 
doveditoare, intrând în posesia lor în intervalul de timp cuprins între cele două 
termene, respectiv 31.01.2000 si 14.02.2000. 

Declaraţia inculpatei se coroborează pe deplin cu expertizele grafoscopice 
dispuse în cauză, toate efectuate la I.N.E.C. Bucureşti, una de un expert (V.T.), iar 
celelalte două de un grup de cate trei experţi din ale căror concluzii reiese faptul că 
cele trei înscrisuri au fost semnate de partea vătămată, iar ştampila aparţine SC 
"D.P." SRL Cluj-Napoca (raportul 493/27.12.2000, nr.306/29.10.2001 şi 
nr.94/5.05.2003 - dosar urmărire penală). 

Instanţa nu a luat în considerare celelalte două expertize, ambele efectuate de 
expert S.A., fiind vorba de expertize extrajudiciare. 

Având în vedere considerentele de mai sus, instanţa, în baza art.11 pct.2 lit.a 
rap. la art.10 lit.a C.pr.pen., a achitat inculpata N.M.E., de sub învinuirea de săvârşire 
a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută si pedepsită  de 
art.290 C.pen., cu aplicareaart.41 alin.2 C.pen. 

Partea vătămată s-a constituit parte civila în cauza cu suma de 1.164.452.000 
lei, din care suma de 1.064.452.000 lei cu titlu de daune materiale, iar suma de 
100.000.000 lei cu titlu de daune morale. 

În baza art.346 alin.3 C.pr.pen., au fost respinse ca neîntemeiate pretenţiile 
civile formulate de partea civilă. 



În baza art.192 pct.1 lit.a,b C.pr.pen., partea civilă a fost obligată la plata 
cheltuielilor judiciare avansate de stat, în suma de 350 RON. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Cluj-Napoca, care a solicitat desfiinţarea sentinţei atacate şi pronunţarea unei 
hotărâri de condamnare a inculpatei N.M.E. pentru comiterea infracţiunii de fals în 
înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art.290 cod pen. cu aplicarea art.41 
alin.2 cod pen. 

A mai declarat apel împotriva hotărârii de fond şi partea vătămată P.G. care, a 
criticat sentinţa atacată tot sub aspectul netemeiniciei acesteia şi a solicitat ca în 
urma admiterii apelului, să se desfiinţeze această hotărâre şi să se dispună 
condamnarea inculpatei. 

Tribunalul Cluj prin decizia penală nr.330 din 2 octombrie 2006 în baza 
art.379 pct.1 lit.b cod proc.pen., a respins ca nefondate apelurile declarate de 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca şi partea vătămată P.G. împotriva 
sentinţei penale nr.495/23.03.2006 a Judecătoriei Cluj-Napoca  pronunţată în dosar 
nr.3027/2005. 

În temeiul art.192 alin.2 cod proc.pen. partea vătămată a fost obligată la plata  
cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă de 100 lei. 

Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea apelului  parchetului, au 
rămas în sarcina statului. 

Împotriva deciziei tribunalului şi implicit a sentinţei judecătoriei, au declarat 
recurs Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj şi partea vătămată P.G.. 

Prin motivele scrise, modificate apoi în şedinţa de judecată din 16 ianuarie 
2007, parchetul a solicitat admiterea recursului, casarea hotărârilor instanţelor de 
fond şi trimiterea dosarului pentru rejudecare la Judecătoria Cluj-Napoca întrucât în 
faţa instanţei de judecată nu s-a efectuat nici o expertiză ştiinţifică privind scrisul de 
pe actele în litigiu prezentate de inculpată, celelalte expertize existente la dosar, fiind 
extrajudiciare deşi prefigurează indiciile comiterii falsului de către inculpată, trebuia 
efectuată la cererea părţii vătămate o nouă expertiză grafologică care să elimine orice 
dubiu privind vinovăţia inculpatei. 

Partea vătămată prin recursul scris şi oral solicită admiterea căii de atac 
promovate şi condamnarea inculpatei pentru fapta dedusă judecăţii  precizând că la o 
examinare chiar sumară, cu ochiul liber, al scriptelor se observă falsificarea 
semnăturii părţii vătămate, efectuată de către inculpată, ceea ce atrage incidenţa 
art.290 cod pen. cu art.41 alin.2 cod pen. 

În esenţă, partea vătămată se raliază concluziilor procurorului, solicitând 
admiterea recursului parchetului şi al său şi condamnarea inculpatei pentru art.290 
cod pen. 

Curtea examinând recursurile declarate prin prisma motivelor invocate, 
ajunge la următoarele constatări: 

Potrivit art. 345 alin.1 cod proc.pen., asupra învinuirii aduse inculpatului, 
instanţa hotărăşte prin sentinţă, pronunţând după caz, condamnarea, achitarea sau 
încetarea procesului penal. 

Art.345 alin.2 din acelaşi cod, precizează că soluţia de condamnare a 
inculpatului se pronunţă numai dacă instanţa constată că fapta există, constituie 
infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat. 

Din economia acestor texte de lege, rezultă, cu claritate, că instanţa de 
judecată pronunţă condamnarea inculpatului numai în situaţia în care probele 
strânse în cursul urmăririi penale şi verificate în cursul cercetării judecătoreşti, 
dovedesc în mod cert, că fapta a fost săvârşită de inculpat. 



Potrivit art.200 din Codul de procedură penală, „urmărirea penală are ca 
obiect strângerea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunilor, la 
identificarea făptuitorilor şi la stabilirea răspunderii acestora pentru a se constata 
dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată”. 

Art. 289 cod proc.pen. dispune că „judecarea cauzei se face în faţa instanţei 
constituită potrivit legii şi se desfăşoară în şedinţă, oral, nemijlocit şi în 
contradictoriu”. 

Astfel, probele strânse în cursul urmăririi penale servesc numai ca temei 
pentru trimiterea în judecată. 

Pentru a servi drept temei de condamnare, probele strânse în cursul urmăririi 
penale trebuie verificate în activitatea de judecată de către instanţă, în şedinţă 
publică, în mod nemijlocit, oral şi în contradictoriu. 

Numai după verificarea efectuată, în aceste condiţii, instanţa poate reţine 
motivat, că exprimă adevărul, fie probele de la urmărirea penală, fie cele administrate 
în cursul judecăţii. 

Pe de altă parte, în raport de dispoziţiile art. 62, 63 cod proc.pen., cu referire la 
art.1, art.200, art.289 cod proc.pen., hotărârea prin care se soluţionează cauza penală 
dedusă judecăţii trebuie să apară ca o concluzie, susţinută de materialul probator 
administrat în dosar, constituind un lanţ deductiv, fără discontinuitate. 

Din verificarea pieselor dosarului rezultă că judecătoria şi tribunalul nu şi-au 
exercitat suficient rolul activ pentru a verifica prin cercetarea judecătorească dacă 
inculpata este sau nu autoarea infracţiunii imputate. Neîndeplinindu-şi atribuţiile de 
judecată, instanţele de fond au încălcat reguli de bază ale procesului penal. 

Astfel, potrivit art.65 alin.1 C.pr.pen., sarcina probaţiunii, în procesul penal, 
revine organului de urmărire penală şi instanţei judecătoreşti, iar potrivit art.66 alin.1 
din acelaşi cod, învinuitul sau inculpatul nu este obligat să probeze nevinovăţia sa. 

Instanţele de fond erau obligate, în conformitate cu disp.art.287 alin.1 şi 2 
raportat la art.4 C.pr.pen. să-şi exercite atribuţiile în mod activ şi să-şi formeze 
convingerea cu privire la existenţa faptei şi a vinovăţiei inculpatei pe baza tuturor 
probelor administrate, atât în cursul urmăririi penale, cât şi în cursul cercetării 
judecătoreşti. 

În cauza de faţă, numai inculpatei i s-a respectat dreptul la apărare şi dreptul 
la un proces echitabil prin respectarea principiului „egalităţii de arme” promovat de 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, fiindu-i încălcat acest drept părţii vătămate. 
Astfel, cu privire la acest principiu CEDO precizează că: „exigenţa egalităţii armelor, 
în sensul unui echilibru just între părţi, implică obligaţia de a oferi fiecărei părţi o 
posibilitate rezonabilă de a-şi prezenta cauza, inclusiv probele, în condiţii care, să nu 
o plaseze într-o situaţie de dezavantaj net în comparaţie cu adversarul său. Obligaţia 
de a veghea în fiecare caz la respectarea condiţiilor unui proces echitabil revine 
autorităţilor naţionale”.(a se vedea hotărârea nr.27 din octombrie 1993,  Dombo 
Beheer BV v.Olanda). 

Mai mult, aceeaşi curte, a statuat obligativitatea comunicării pieselor 
dosarului, „în măsura în care presupune un proces echitabil şi în contradictorialitate”. 
(hotărârea din 24 februarie 1994, Bendenoun v.Franţa). 

De asemenea, „respectarea dreptului la un proces echitabil, presupune dreptul 
de a avea acces la toate dovezile strânse de procuror” (a se vedea hotărârea CEDO 
Edwards v.Marea Britanie din 16 decembrie 1992). 

Verificând piesele dosarului se constată că la pronunţarea soluţiilor de achitare 
instanţele de fond au avut în vedere mai multe probe ştiinţifice, dar care au fost 
administrate exclusiv în faza de urmărire penală, fiindu-i refuzată părţii vătămate 



solicitarea de a se efectua o nouă expertiză grafologică în cursul judecăţii, cum era 
firesc. 

Astfel, se remarcă că s-a depus la dosar raportul de expertiză 161/2002 
întocmit de Laboratorul de Expertize Criminalistice Cluj, expertiză efectuată la 
solicitarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul 642/2000. De 
asemenea, la cererea organelor de poliţie s-a efectuat de către INEC Bucureşti 
raportul de expertiză 493/2000. Tot la INEC Bucureşti a fost efectuat raportul de 
expertiză 306/2001, probă care este extrajudiciară, fiind efectuată la cererea Secţiei 
civile a Tribunalului Cluj. În fine, la solicitarea Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Cluj-Napoca, a fost întocmit raportul de expertiză 94/2003 tot la INEC Bucureşti. 

Aşa cum am arătat, aceste probe administrate în faza de urmărire penală 
puteau sta la baza pronunţării unei hotărâri judecătoreşti numai dacă erau 
reverificate în faza de judecată, cu atât mai mult cu cât unele au fost obţinute 
extrajudiciar, iar pe de altă parte, aveau concluzii contradictorii, împrejurare ce 
impunea cu stringenţă efectuarea unei noi expertize grafologice cu privire la actele ce 
emanau de la inculpată, în faza de judecată, probă ce a fost solicitată constant de 
către partea vătămată, dar respinsă neîntemeiat de către judecători. 

Efectuarea unei expertize grafologice în faţa instanţei de fond este imperios 
necesară întrucât aşa cum arată şi expertul M.L. propus de partea vătămată, scriptele 
avute în vedere în efectuarea acestei probe ştiinţifice în faza de urmărire penală au 
fost prea puţine şi ca atare, insuficiente pentru pronunţarea unor concluzii corecte şi 
judicioase de către experţi. Această împrejurare chiar dacă a fost neglijată de către 
judecătorie, ea trebuia corectată de către instanţa de apel şi nicidecum nu trebuia să 
se ajungă la concluzia nevinovăţiei inculpatei doar pe baza unor probe testimoniale, 
deoarece expertizele aşa cum am arătat, fie erau extrajudiciare, fie aveau concluzii 
contradictorii, şi realizate exclusiv în faza de urmărire penală. 

În concluzie, în aceste condiţii, s-a ajuns la o interpretare greşită a principiului 
in dubio pro reo, deoarece instanţa de fond a încălcat principiul rolului activ şi în loc 
să administreze în faţa sa nemijlocit o nouă expertiză, le-a utilizat fără a le reverifica 
în condiţii de publicitate, oralitate şi nemijlocire  pe cele vechi, care serveau doar ca 
temei pentru trimiterea în judecată a inculpatei. 

Ţinând seama de dispoziţiile art.6 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor 
Omului şi Libertăţilor Fundamentale, aşa cum acestea au fost interpretate şi aplicate 
respectiv, că după o hotărâre de achitare, instanţa de recurs nu poate dispune pentru 
prima dată condamnarea fără ascultarea inculpatului şi fără a i se da posibilitatea 
administrării de probe în apărare, dar în acelaşi timp şi pentru asigurarea unui proces 
echitabil părţii vătămate, căreia i s-a respins nejustificat o probă esenţială pentru 
soluţionarea obiectivă şi imparţială a cauzei, curtea va admite în baza art.38515 pct.2 
lit.c C.pr.pen. recursul Parchetului de lângă Tribunalul Cluj şi al părţii vătămate P.G. 
fiind incident cazul de casare reglementat de art.3859 pct.10 C.pr.pen. în sensul că 
instanţele de fond au respins cereri esenţiale pentru partea vătămată de natură să 
garanteze dreptul acestuia şi să influenţeze soluţia procesului împotriva deciziei 
penale 330/A din 2 octombrie 2006 a Tribunalului Cluj pe care o va casa împreună 
cu sentinţa penală 495 din 23 martie 2006 a Judecătoriei Cluj-Napoca şi va trimite 
cauza spre rejudecare Judecătoriei Cluj-Napoca. 

Cu ocazia rejudecării se va efectua de către instanţă un raport de expertiză 
criminalistică în cadrul INEC Bucureşti, obiectul probei ştiinţifice constituindu-l cele 
trei înscrisuri sub semnătură privată, două chitanţe şi o declaraţie, referitoare la o 
pretinsă predare-primire a unor sume de bani în valută prin care se urmărea 
stingerea litigiului intervenit între N.M.E. şi N.T. şi partea vătămată P.G., pentru a se 



stabili – 1)dacă partea vătămată P.G. a semnat cele trei acte susmenţionate, în litigiu 
sau acestea au fost contrafăcute de inculpata N.M.E.; 2) dacă impresiunile de 
ştampilă aplicate pe cele trei acte în litigiu au fost executate cu ştampila „SC D.P.” din 
Cluj-Napoca. 

Pentru efectuarea acestei noi expertize, prima de altfel în faţa instanţei, 
Judecătoria Cluj-Napoca va trebui să remită comisiei de experţi mai multe scripte de 
comparaţie care să emane de la partea vătămată P.G. şi de la inculpata N.M.E., atât 
din anul 1999 cât şi anterior acestuia cât şi ulterior acestui an, pentru a exista mai 
multe scripte de comparaţie care să stabilească în mod clar dacă înscrisurile au fost 
falsificate sau nu, deoarece toţi experţii au invocat insuficienţa elementelor grafice. În 
aceste condiţii, existând un număr suficient de scripte de comparaţie care să emane 
de la părţi din perioade anterioare şi ulterioare litigiului şi existând astfel elemente 
grafice suficiente, se va putea stabili fără dubiu dacă semnăturile aparţin sau nu 
titularului sau au fost contrafăcute de o altă persoană. 

Pe de altă parte, instanţa se va preocupa ca la primul termen de judecată să ia 
probe de scris atât părţii vătămate cât şi inculpatei din poziţiile şezând şi în picioare 
care să le ataşeze dosarului. 

La pronunţarea soluţiei se vor avea în vedere atât concluziile probei ştiinţifice 
ce se va efectua cât şi împrejurarea că pe actele în litigiu există doar menţiunea 
„decembrie 1999” şi nicidecum o dată certă care să ateste predarea-primirea sumei de 
bani precum şi celelalte probe administrate în cauză, instanţa fiind datoare să 
examineze procesul acordând întâietate principiului preeminenţei dreptului, a 
respectării tuturor prevederilor legale (a se vedea cazul SUNDAY TIMES din 26 mai 
1979 de la Curtea Europeană de la Strasbourg). 

Încălcările de lege din faţa instanţei de fond au influenţat în mod deosebit 
asupra justei soluţionări a cauzei şi a stabilirii adevărului, nesocotindu-se şi 
principiul procesului echitabil, din punct de vedere al garanţiilor procesuale. 

 
 
3. Încheiere de respingere a cererii de înlocuire a măsurii arestării 

preventive cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea. 
Inadmisibilitatea recursului  

Potrivit art.141 C.pr.pen., care se referă la calea de atac împotriva încheierii 
pronunţată de instanţă în cursul judecăţii privind măsurile preventive, încheierea 
prin care prima instanţă sau instanţa de apel respinge cererea de revocare, 
înlocuire sau încetare de drept a măsurii preventive, nu este supusă nici unei căi de 
atac. 

În cazul în speţă, inculpatul are dreptul să atace încheierea de respingere a 
cererii de înlocuire a măsurii arestării preventive odată cu fondul iar în favoarea sa 
s-a prevăzut calea de atac a recursului împotriva încheierilor prin care instanţa 
menţine arestarea preventivă odată cu verificarea legalităţii şi temeiniciei în 
temeiul disp.art.3002 cu referire la art.160b C.pr.pen. 

În această situaţie nu se poate considera că inculpatul are o poziţie 
dezavantajoasă în procesul penal în raport cu procurorul, principiul egalităţii 
armelor reliefat de mai multe ori în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor 
Omului, vizând procesul în ansamblul său, în cadrul căruia trebuie să existe un 
echilibru între părţi în ceea ce priveşte fondul cauzei, aşa cum este reglementat în 
art.6 din CEDO. 

Prin posibilitatea exercitării căilor de atac împotriva hotărârilor 
judecătoreşti prin care se soluţionează fondul cauzei, este asigurat accesul liber la 



justiţie, iar exercitarea căilor de atac împotriva încheierilor numai odată cu 
hotărârea prin care s-a soluţionat fondul, se impune şi pentru a asigura 
desfăşurarea procesului cu celeritate, în spiritul art.6 pct.1 din Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului. 

Curtea de Apel Cluj, secţia penală şi de minori, decizia nr. 111/R din 
20februarie 2007 

 
Prin încheierea penală din 6 februarie 2007, pronunţată în dosarul 

nr.5630/117/209006 a Tribunalului Cluj, în temeiul art.139 C.pr.pen., s-a respins 
cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi 
localitatea, formulată de inculpatul T.F.C., în prezent deţinut în Penitenciarul 
Gherla. 

Pentru a pronunţa această încheiere, instanţa a reţinut că prin cererea 
formulată la termenul din 6.02.2007, inculpatul a solicitat să se dispună înlocuirea 
măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea, întrucât nu 
există indicii temeinice că ar fi autorul infracţiunii pentru care a fost arestat şi anume 
cea de tentativă la omor calificat prevăzută de art.20 C.pen., rap.la art.174 şi art.175 
lit.i C.pen. 

S-a considerat că, deşi unele declaraţii de martori audiaţi în cursul cercetării 
judecătoreşti vin în contradicţie cu declaraţiile aceloraşi martori din faza de urmărire 
penală, la acest moment procesual instanţa nu se poate pronunţa cu privire la probele 
administrate şi la existenţa sau inexistenţa vinovăţiei inculpatului şi nu îndreptăţesc 
judecătorul să concluzioneze că în speţă s-au schimbat sau au încetat temeiurile 
pentru care s-a dispus luarea şi menţinerea arestării preventive. 

Împotriva încheierii a declarat recurs inculpatul, solicitând a fi considerat 
admisibil, prin prisma disp.art.5 şi 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, 
iar pe fond să se caseze încheierea atacată şi rejudecând să fie admisă cererea privind 
înlocuirea măsurii arestării preventive întrucât la dosar există probe noi care 
modifică starea de fapt reţinută iniţial, iar temeiurile arestării nu se mai menţin. 

Recursul declarat în cauză este inadmisibil. 
Astfel, potrivit disp.art.141 C.pr.pen., care se referă la calea de atac împotriva 

încheierii pronunţată de instanţă în cursul judecăţii privind măsurile preventive, 
încheierea prin care prima instanţă sau instanţa de apel respinge cererea de revocare, 
înlocuire sau încetare de drept a măsurii preventive, nu este supusă nici unei căi de 
atac. 

Acest text de lege a fost modificat, în sensul celor de mai sus, prin Legea 
nr.356/2006, anterior căreia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţiile Unite, 
admiţând un recurs în interesul legii prin decizia nr.XII/2005, a stabilit în acelaşi 
sens, că încheierea dată în primă instanţă şi în apel, prin care se dispune respingerea 
cererii de revocare, înlocuire sau încetare a măsurii arestării preventive, nu poate fi 
atacată cu recurs. 

În vechea reglementare această menţiune expresă privind imposibilitatea 
atacării cu recurs a unor astfel de încheieri nu exista, iar practica neunitară a 
determinat adoptarea soluţiei asupra recursului în interesul legii la care s-a făcut 
referire. 

Articolul 141 alin.1 C.pr.pen., în forma prevăzută anterior apariţiei Legii 
nr.356/2006, a fost atacat la Curtea Constituţională prin excepţii ridicate în faţa unor 
instanţe judecătoreşti, iar prin deciziile nr.458 din 28.10.2004 şi nr.121/1.03.2005, s-
a statuat că  restrângerea dreptului inculpatului de a ataca încheieri prin care s-a 



respins cererea de înlocuire sau revocare a măsurii arestării preventive nu încalcă 
dispoziţiile art.5 pct.4 şi art.13 din Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor 
Omului, referitoare la dreptul la libertate şi siguranţă şi dreptul la un recurs efectiv, 
nu vin în contradicţie cu art.23 alin.7 din Constituţie, care reglementează accesul la 
justiţie. 

Potrivit art.126 şi art.129 din Constituţie, legiuitorul este unica autoritate 
competentă să reglementeze căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti în 
cadrul procedurii de judecată precum şi modul de exercitare a acestora. 

În ceea ce priveşte încheierile, acestea nu pot fi atacate de regulă decât odată 
cu hotărârile judecătoreşti care soluţionează fondul cauzei şi care sunt sentinţele şi 
deciziile. 

În cazul în speţă, inculpatul are dreptul să atace încheierea de respingere a 
cererii de înlocuire a măsurii arestării preventive odată cu fondul iar în favoarea sa s-
a prevăzut calea de atac a recursului împotriva încheierilor prin care instanţa menţine 
arestarea preventivă odată cu verificarea legalităţii şi temeiniciei în temeiul 
disp.art.3002 cu referire la art.160b C.pr.pen. 

În această situaţie nu se poate considera că inculpatul are o poziţie 
dezavantajoasă în procesul penal în raport cu procurorul, principiul egalităţii armelor 
reliefat de mai multe ori în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, 
vizând procesul în ansamblul său, în cadrul căruia trebuie să existe un echilibru între 
părţi în ceea ce priveşte fondul cauzei, aşa cum este reglementat în art.6 din CEDO. 

Prin posibilitatea exercitării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti 
prin care se soluţionează fondul cauzei, este asigurat accesul liber la justiţie, iar 
exercitarea căilor de atac împotriva încheierilor numai odată cu hotărârea prin care s-
a soluţionat fondul, se impune şi pentru a asigura desfăşurarea procesului cu 
celeritate, în spiritul art.6 pct.1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 

În consecinţă, în lipsa unei căi de atac prevăzute de lege împotriva încheierii 
date de tribunal la data de 6.02.2007, recursul declarat de inculpat este inadmisibil şi 
va fi respins în baza art.38515 pct. 1 lit.a C.pr.pen. 

 
Opinie separată. În speţa de faţă, de către un judecător, membru al 

completului de judecată desemnat pentru soluţionarea recursului, s-a manifestat o 
poziţie divergentă faţă de ceilalţi raportat la problema juridică legată de 
inadmisibilitatea/admisibilitatea exercitării unei astfel de căi de atac, exprimându-se 
opinia în sensul că recursul trebuia a fi catalogat ca admisibil, în final de respins ca 
nefondat , fiind de redat următoarele: 

În ce priveşte această problemă juridică, este de reprodus conţinutul art.141 
C.pr.pen., respectiv „încheierea prin care prima instanţă sau instanţa de apel respinge 
cererea de revocare, înlocuire sau încetare de drept a măsurii preventive, nu este 
supusă niciunei căi de atac”, în cauză respingându-se o cerere de înlocuire a măsurii 
arestului cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea. 

Este real că legea internă manifestă această poziţie neechivocă, însă este de 
examinat în ce măsură prevederea mai sus menţionată nu ar fi în contradicţie cu 
dispoziţiile regăsite în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, ce au prioritate de 
aplicare. 

În acest sens, sunt de luat în considerare în special prevederile regăsite în art.6 
din Convenţie, ce vizează dreptul la un proces echitabil, articol invocat şi de către 
apărătorul inculpatului cu ocazia susţinerii poziţiei de admisibilitate în exercitarea 
unei astfel de căi de atac. 



Dreptul la un proces echitabil în sensul art.6 din Convenţie, nu trebuie a fi 
privit la modul formal, ci prin prisma garanţiilor inserate în paragrafele ce vizează 
articolul. 

Una dintre cele mai importante garanţii, fără îndoială, este egalitatea armelor, 
aspect ce trebuie să fie examinat inclusiv în conformitate cu jurisprudenţa organelor 
de la Strasbourg. 

Principiul egalităţii armelor are aplicabilitate atât în civil cât şi în penal şi cere 
ca „fiecare parte la un astfel de proces să beneficieze de o posibilitate rezonabilă de a-
şi expune cauza în faţa instanţei, în condiţii care să nu o dezavantajeze în mod 
semnificativ vis-a-vis de partea adversă” (cauzele Dombo Beheer BV contra Olandei 
sau Giorgiadis contra Grecirie). 

În penal acest principiu presupune egalitatea nu doar cu partea civilă a 
inculpatului ci şi cu Ministerul Public care susţine acuzarea.  

Ori, atâta vreme cât Ministerul Public beneficiază întotdeauna de posibilitatea 
de atacare a unor hotărâri apreciate nesatisfăcătoare de către acest organism, acelaşi 
lucru trebuie a fi aplicabil şi inculpatului care prin dispoziţiile legii interne îi este 
interzisă exercitarea unei căi de atac împotriva unei hotărâri ce îi apare a fi 
nemulţumitoare. 

Considerăm că orice fel de interpretări legate de problema juridică născută în 
speţă, mai sus redată, pe o linie restrictivă, respectiv, de principiu, că egalitatea de 
arme vizează procesul în ansamblul său ,echilibrul între părţi în ceea ce priveşte 
fondul cauzei sau că inculpatul are posibilitatea să atace o astfel de hotărâre de 
respingere a cererii de înlocuire a măsurii arestului preventiv odată cu fondul, ar 
putea avea de suferit, atâta vreme cât egalitatea armelor invocată s-a făcut expres 
raportat la o astfel de speţă, doar la prohibiţiile născute de textul legal menţionat, 
orice trimiteri la anumite posibilităţi procesuale pe care le-ar avea inculpatul nu au o 
legătură directă cu speţa. 

Aşadar, de către un membru al completului, se apreciază că, în funcţie de cele 
redate, exercitarea unei căi de atac efective împotriva unei astfel de hotărâri, din 
partea inculpatului, este admisibilă atâta vreme cât procurorul are această 
posibilitate în cazul unor hotărâri pronunţate pe aceeaşi linie, desigur nefavorabile 
acestuia. 

În continuare însă, este de analizat în ce măsură recursul exercitat este sau nu 
fondat, respectiv aprecierea concretă, pe substanţă, a corectitudinii sau 
incorectitudinii soluţiei pronunţate de Tribunalul Cluj. 

Sub acest aspect, sunt de făcut următoarele precizări : 
Inculpatul este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la omor 

calificat prevăzută de art.20 rap.la art.174, 175 lit.i C.pen. 
S-a solicitat înlocuirea măsurii arestului preventiv cu o măsură preventivă mai 

blândă întrucât s-ar fi schimbat temeiurile care au determinat luarea măsurii 
arestului. 

Sub acest aspect, este de consemnat că este real că unele declaraţii ale 
martorilor, date în faţa instanţei, ce vizează aspecte din care s-ar contura starea de 
fapt specifică speţei, ar intra într-o anumită contradicţie cu cele consemnate în 
cuprinsul rechizitoriului şi chiar cu declaraţiile aceloraşi martori pe care le-au dat în 
faza de urmărire penală, însă, indiciile temeinice cerute de art.143 C.pr.pen., subzistă 
în continuare, paşii următori specifici fazei de cercetare judecătorească vor aduce 
completările şi lămuririle necesare, pentru momentul procesual de faţă toate 
cerinţele impuse de art.143, 148 C.pr.pen., subzistă, nu se poate promova în această 
fază ideea fermă a existenţei sau ineexistenţei vinovăţiei inculpatului, astfel că în mod 



corect instanţa de fond a respins cererea de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu 
măsura obligării de a nu părăsi localitatea. 

În funcţie de aceste lucruri menţionate şi concluzionând prin aceea că nu se 
poate susţine că temeiurile ce au stat la baza luării măsurii arestului s-ar fi schimbat, 
nu se întrunesc condiţiile prevăzute de art.139 C.pr.pen., iar respingerea cererii de 
înlocuire este o soluţie pronunţată în deplină legalitate şi temeinicie. 

Aşadar recursul formulat ar fi fost de respins ca nefondat pe considerentele 
art.38515 pct.1 lit.b C.pr.pen. 

 
4. Omisiunea prezentării materialului de urmărire penală. 

Consecinţe 
Prezentarea materialului de urmărire penală nu este o facultate, ci o 

obligaţie, fiind momentul procesual în care învinuitul are posibilitatea atât să ia 
cunoştinţă de conţinutul dosarului şi de acuzaţiile ce i se aduc având de asemenea 
posibilitatea de a formula cereri noi astfel că încălcarea acestor dispoziţii legale este 
de natură să conducă la încălcarea drepturilor procesuale ale învinuitului.  

Împrejurarea că învinuitului nu i-a fost prezentat materialul de urmărire 
penală,  este de natură să atragă nulitatea absolută a actului de urmărire penală, 
vătămarea neputând fi înlăturată în alt mod, cu consecinţa restituirii cauzei la 
parchet pentru refacerea acestuia. 

Pentru acest motiv, procurorului îi revine obligaţia de a-l cita pe inculpat nu 
numai la domiciliul său, ci şi la adresa la care acesta locuieşte efectiv, aşa cum, în 
speţă, aceasta a fost indicată de învinuit. 

Curtea de  Apel Cluj, secţia penală şi de minori, decizia nr.  121/R din 27 
februarie 2007 

Prin sentinţa penală nr.571/28 noiembrie 2006 pronunţată de Tribunalul 
Maramureş în temeiul art.300 raportat la art.332 alin.2 cod proc.pen. s-a dispus 
restituirea cauzei privindu-l pe inculpatul B.F. trimis în judecată pentru săvârşirea 
infracţiunii de înşelăciune prevăzută de art.215 alin.1, 3, 4 şi 5 cod pen.cu aplicarea 
art. 41 alin.2 şi 33 lit.a cod pen. Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş în 
vederea refacerii urmăririi penale. 

S-a reţinut că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş 
înregistrat la instanţă, a fost trimis în judecată inculpatul B.F. pentru săvârşirea 
infracţiunii de înşelăciune prevăzută de art.215 alin.1, 3, 4, 5 cod pen. cu aplicarea art. 
41 alin.2 şi 33 lit.a cod pen. reţinându-se în sarcina acestuia că în perioada martie-
aprilie 2003 în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale cu ocazia încheierii unor 
contracte comerciale a indus în eroare mai multe părţi vătămate prin emiterea unor 
file CEC fără a avea disponibil în contul bancar şi într-o perioadă în care se afla în 
interdicţie bancară. 

Verificând la prima înfăţişare regularitatea actului de sesizare, instanţa de 
fond a reţinut că întocmirea rechizitoriului a fost efectuată cu nerespectarea uneia din 
instituţiile care se înscriu între garanţiile dreptului la apărare al inculpatului în faza 
de urmărire penală şi anume: procedura prezentării materialului de urmărire penală 
reglementată de dispoziţiile art.250,253 cod proc.pen. 

Astfel, au fost încălcate atât dispoz.art.24 din Constituţie, dispoziţii în sensul 
cărora dreptul la apărare este garantat, iar în cursul procesului părţile au dreptul să 
fie asistate de un avocat ales sau din oficiu, precum şi dispoz.art.257 cod proc.pen., 
dispoziţii în sensul cărora procurorul primind dosarul îl cheamă pe învinuit şi-i 
prezintă materialul de urmărire penală potrivit art.250 şi următoarele cod proc.pen. 



Din examinarea dispoziţiilor legale menţionate rezultă că procurorul are 
obligaţia chemării învinuitului, obligaţie care rezultă şi din dispoz. art. 253 cod 
proc.pen. unde se menţionează că procurorul este obligat să procedeze din nou la 
prezentarea materialului de urmărire penală şi atunci când după prima prezentare se 
efectuează alte acte de cercetare penală ori dacă se constată că se impune schimbarea 
încadrării juridice. 

Din examinarea actelor existente la dosarul de urmărire penală, rezultă că au 
fost nesocotite aceste dispoziţii, iar dosarul a fost înaintat instanţei cu menţiunea că 
prezentarea materialului de urmărire penală nu a fost efectuată întrucât învinuitul 
deşi legal citat în repetate rânduri, nu s-a prezentat. 

Împrejurarea că la dosarul cauzei a fost depusă o dovadă de citare a 
învinuitului în vederea prezentării materialului de urmărire penală, nu este de natură 
să suplinească neregularitatea constatată câtă vreme inculpatul a fost citat la 
domiciliul său şi nu la reşedinţa indicată în mod expres de acesta în cursul urmăririi 
penale. 

Raportat la aceste aspecte, instanţa de fond a reţinut că în cauză au fost 
încălcate dispoziţiile relative la sesizarea instanţei precum şi cele referitoare la 
asistarea inculpatului de către apărător, dispoziţii a căror nerespectare atrag nulitatea 
absolută a actului întocmit. 

Împotriva acestei sentinţe, a declarat recurs în termen legal Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Maramureş criticând soluţia pronunţată pentru nelegalitate şi 
netemeinicie. 

În susţinerea motivelor de recurs s-a precizat că deşi dispoziţiile art.257 cod 
proc.pen. stabilesc în mod expres obligaţia procurorului de a chema pe învinuit în 
vederea prezentării materialului de urmărire penală, neîndeplinirea acestei obligaţii 
nu atrage nulitatea absolută a actului de sesizare întrucât legiuitorul a stabilit în mod 
expres în dispoziţiile art.197 alin.2 cod proc.pen., cauzele de nulitate absolută. 

Ori, în această situaţie, se impune ca inculpatul să facă dovada vătămării 
suferite şi mai mult, această nulitate poate fi acoperită prin administrarea probelor de 
către instanţa de fond. 

Recursul declarat în cauză este nefondat. 
Potrivit dispoziţiilor art.250 şi următoarele cod proc.pen. primind dosarul, 

procurorul îl cheamă pe învinuit şi prezintă materialul de urmărire penală, respectiv 
îi pune în vedere că are dreptul de a lua cunoştinţă de materialul de urmărire penală 
arătându-i şi încadrarea juridică a faptei, îi asigură posibilitatea de a lua cunoştinţă 
de întreg materialul de urmărire penală şi îl întreabă pe acesta dacă are de formulat 
cereri noi, ori dacă doreşte să facă declaraţii suplimentare. Aceste dispoziţii legale 
sunt conforme cu dispoziţiile art. 5 şi 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului, dispoziţii în sensul cărora orice acuzat trebuie informat despre dreptul de a 
avea un apărător, trebuie informat amănunţit asupra naturii şi cauzei acuzaţiei aduse 
împotriva sa şi de asemenea, trebuie să dispună de timpul şi înlesnirile necesare 
pregătirii apărării sale. Dispoziţii similare sunt cuprinse şi în prevederile art.14 alin.3 
lit.a, b, c, d din Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice ratificat 
de România la 9 decembrie 1974. 

Prin prisma dispoziţiilor legale ale art. 250 cod procedură penală rezultă că 
prezentarea materialului de urmărire penală nu este o facultate ci o obligaţie fiind 
momentul procesual în care învinuitul are posibilitatea atât să ia cunoştinţă de 
conţinutul dosarului şi de acuzaţiile ce i se aduc având de asemenea posibilitatea de a 
formula cereri noi astfel că  încălcarea acestor dispoziţii legale este de natură să 
conducă la încălcarea drepturilor procesuale ale învinuitului. 



În cauză se reţine că inculpatul a fost trimis în judecată prin rechizitoriul 
Parchetului din 28 iunie 2006, fără ca în prealabil să se fi procedat la prezentarea 
materialului de urmărire penală în conformitate cu dispoziţiile art.250 şi următoarele 
cod proc.pen. 

Învinuitul a fost audiat în cursul urmăririi penale de organele de cercetare 
penală la 15.05.2003, 21.05.2003,  20.11.2003 respectiv 6.04.2005, declaraţiile 
acestuia fiind consemnate la dosar în cuprinsul ultimei declaraţii, fiind menţionat 
atât domiciliul inculpatului cât şi adresa la care acesta locuieşte fără forme legale 
situată în Baia Mare str.M. jud. Maramureş. Ori, în vederea prezentării materialului 
de urmărire penală organul de urmărire penală l-a citat pe învinuit la adresa de 
domiciliu a acestuia. 

Deşi învinuitul a fost citat pentru prezentarea materialului de urmărire penală 
(în conformitate cu dispoziţiile art.177 alin.2 cod proc.pen., procurorului îi revenea 
obligaţia de a-l cita pe inculpat şi la această adresă la care acesta locuia efectiv. 

În consecinţă, împrejurarea că învinuitului nu i-a fost prezentat materialul de 
urmărire penală, moment procesual în care acesta avea posibilitatea de a-şi propune 
probe şi de a-şi formula apărări este de natură să atragă nulitatea absolută a actului 
de urmărire penală, vătămarea neputând fi înlăturată în alt mod  cu consecinţa 
restituirii cauzei la parchet pentru refacerea acestuia, astfel că soluţia pronunţată în 
cauză de instanţa de fond este legală şi temeinică. 

Pentru toate aceste considerente, nefiind incident nici unul din motivele de 
casare prevăzut de art.3859 cod proc.pen., recursul declarat în cauză urmează a fi 
respins ca nefondat. 

 
5. Infracţiunea de înşelăciune prevăzută de art. 215 al. 5 C.pen. Lege 

penală mai favorabilă. Contestaţie la executare. Soluţionare 
Pe calea contestaţiei la executare nu se poate modifica încadrarea juridică a 

faptelor pentru care s-a dispus condamnarea, aceasta însemnând încălcarea 
autorităţii de lucru judecat. 

În privinţa infracţiunii de înşelăciune reţinută în speţă, nu sunt îndeplinite 
cerinţele situaţiilor prevăzute de art. 458 Cod procedură penală, deoarece 
modificările aduse prin OUG nr. 207/2000 şi prin Legea nr. 456/2001 nu 
dezincriminează infracţiunea, ci prevăd că această faptă, care a avut drept 
consecinţă crearea unui prejudiciu sub 2 miliarde de lei nu mai constituie 
infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, variantă agravată 
prevăzută de art. 215 alin. 5 Cod penal. 

Nu sunt incidente prevederile art. 14 Cod penal care se referă la aplicarea 
obligatorie a legii penale mai favorabile, atunci când pedepsele ce s-au aplicat 
contestatorului prin hotărârile care fac obiectul contestaţiei la executare nu 
depăşesc maximul special prevăzut de legea nouă. 

Curtea de Apel Cluj, secţia penală şi de minori, decizia nr. 147/R din 7 
martie 2007 

 
Prin contestaţia la executare formulată de contestatorul M.C. cu privire la 

sentinţa Tribunalului Vrancea, pronunţată în dosarul penal nr. 493/1998, s-a solicitat 
în temeiul dispoziţiilor art. 461 lit d Cod procedură penală, schimbarea încadrării 
juridice dată faptei pentru care s-a dispus condamnarea sa, din art. 215 alin. 5 în art. 
215 alin. 3,4 Cod penal, deoarece potrivit OUG nr. 207/2000 s-a modificat plafonul 



prejudiciului la 1 miliard lei, iar ulterior, în anul 2001, la 2 miliarde de lei. Pe cale de 
consecinţă,  s-a solicitat aplicarea legii penale mai favorabile. 

Ulterior, petentul condamnat şi-a precizat contestaţia, solicitând schimbarea 
încadrării juridice dată faptelor sale în dosarele cu nr. 493/1998 a Tribunalului 
Vrancea şi cu nr. 1381/1999 a Tribunalului Bucureşti. 

În motivarea cererii sale, precizate, s-au invocat dispoziţiile art. 458-461 lit d 
Cod procedură penală şi art. 14 Cod penal, precum şi decizia nr. IX/2005 pronunţată 
în interesul legii de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în aplicarea dispoziţiilor art. 
215 Cod penal, potrivit căreia, dacă beneficiarul cecului are cunoştinţă, în momentul 
emiterii, că nu există disponibilul necesar acoperirii acestuia la tras, fapta constituie 
infracţiunea prevăzută de art. 84 alin 1 pct 2 din Legea nr. 59/1934. 

Tribunalul, analizând susţinerile petentului condamnat, prin prisma motivelor 
invocate şi a sentinţelor prin care s-a dispus condamnarea petentului şi care fac 
obiectul cererii sale (sentinţa penală nr. 19/5 februarie 1999, pronunţată de 
Tribunalul Vrancea în dosarul penal nr. 493/1998 şi sentinţa penală nr. 461/21 
septembrie 1999 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia I penală în dosarul 
penal nr. 1381/1999), a apreciat că cererea este neîntemeiată, respingând-o pentru 
următoarele considerente: 

Prin sentinţa penală nr. 19 pronunţată la 5 februarie 1999 de Tribunalul 
Vrancea în dosarul penal nr. 493/1998 s-a dispus  condamnarea inculpatului M.C. la 
pedeapsa de 11 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune, în 
temeiul dispoziţiilor art. 215 alin. 3,4 şi 5 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod 
penal şi art.37 lit.a Cod penal şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a,b şi 
c Cod penal, pentru o perioadă de 8 ani, s-a revocat suspendarea condiţionată a 
executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 
146/1996 a Judecătoriei sectorului 4 Bucureşti, pedeapsă pe care inculpatul M.C. o va 
executa alături de cea de 11 ani închisoare, inculpatul urmând să execute în total 12 
ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a,b şi c Cod 
penal, cu deducerea perioadei reţinerii şi arestării preventive, din 14 ianuarie 1998 la 
24 martie 1998. 

Prin considerentele acestei sentinţe se reţine că inculpatul a indus în eroare 
părţile vătămate cu privire la capacitatea de plată, emiţând 3 file de CEC fără 
acoperire în bancă, pentru obţinerea unui folos material injust şi cauzând părţii 
vătămate un prejudiciu mai mare de 50.000.000 lei (în total 953.226.715 lei din care 
765.384.222 lei contravaloare mărfuri şi 187.845.493 lei penalităţi de întârziere). 
Această sentinţă a rămas definitivă la 12 aprilie 2000, prin decizia penală nr. 
1608/2000 pronunţată de Curtea Supremă de Justiţie în dosar nr. 1590/1999. 

Prin sentinţa penală nr. 461/1999 pronunţată de Tribunalul Bucureşti secţia I 
penală în dosar penal nr. 1381/1999, s-a dispus condamnarea inculpatului M.C. la 
pedeapsa de 10 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, 
prevăzută de art. 215 alin.3,4 şi 5 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin 2 Cod penal şi 
art. 37 lit a Cod penal, s-a revocat beneficiul suspendării condiţionate cu privire la 
pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, aplicată  prin sentinţa penală nr. 96/1996 a 
Judecătoriei sectorului 4 Bucureşti, pedeapsă care s-a adăugat celei de 10 ani, sus-
menţionată, în final inculpatul urmând a executa o pedeapsă de 11 ani şi 6 luni 
închisoare, precum şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a,b Cod penal pe 
o perioadă de 3 ani, degradarea militară, potrivit art. 67 Cod penal, deducerea 
perioadei de arest preventiv, din 26 ianuarie 1999 la 30 ianuarie 1999 şi obligarea 
inculpatului la despăgubiri civile în cuantum de 94.046.683 lei, 42.317.160 lei şi 
respectiv 100.622.352 lei către părţile vătămate. 



În motivarea acestei sentinţe se reţine că în perioada noiembrie-decembrie 
1997 inculpatul M.C. a indus în eroare părţile vătămate cu privire la capacitatea de 
plată a societăţii al cărui administrator era, prin emiterea unor file CEC fără 
acoperire, cauzând părţilor vătămate prejudiciile sus-menţionate. Această sentinţă a 
rămas definitivă, la 28 decembrie 1999, prin decizia penală nr. 585/1999 a Curţii de 
Apel Bucureşti, Secţia a II-a Penală, prin care s-a respins apelul condamnatului ca 
nefondat. 

Prin sentinţa penală nr. 3490/22 decembrie 2004, pronunţată de Judecătoriei 
Sectorului 4 Bucureşti în dosarul penal nr. 4077/2004, s-a admis cererea de 
contopire formulată de condamnatul M.C. cu privire la pedepsele ce i-au fost aplicate, 
printre care şi cele două pedepse sus-menţionate şi care fac obiectul cererii sale de 
contestaţie la executare, s-au descontopit pedepsele în individualitatea lor, s-au 
contopit cu pedeapsa de 3 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 1270/2002 
a Judecătoriei sectorului 5 Bucureşti, aplicându-se condamnatului pedeapsa cea mai 
grea, de 11 ani şi 6 luni închisoare, sporită până la 15 ani închisoare, s-au dedus 
perioadele executate de condamnat din pedepsele ce i-au fost aplicate, s-a aplicat şi 
pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit a,b,c Cod 
penal şi s-a menţinut pedeapsa complementară a degradării militare. 

În prezent condamnatul petent execută pedeapsa de 15 ani închisoare, 
rezultată în urma contopirii, prin sentinţa penală nr. 3490/22 decembrie 2004, 
pronunţată de Judecătorie sectorului 5 Bucureşti, sus-menţionată. 

Prin contestaţia la executare formulată în cauză, astfel cum s-a precizat 
petentul a solicitat aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile, în temeiul 
dispoziţiilor art. 14 Cod penal, cu motivarea că, potrivit modificărilor aduse Codului 
penal, ulterior condamnării sale, în anul 2000 şi respectiv 2001, cuantumul 
prejudiciului cauzat prin faptele comise (în dosar nr. 493/1998 al Tribunalului 
Vrancea şi în dosar nr. 1381/1999 al Tribunalului Bucureşti) nu se mai înscrie în 
prevederile textului legal care se referă la „consecinţe deosebit de grave”. 

Prin cererea formulată de condamnat se solicită, implicit, schimbarea 
încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus condamnarea sa, respectiv 
înlăturarea reţinerii alin.5 a art. 215 Cod penal. Pe calea contestaţiei la executare nu 
se poate modifica încadrarea juridică a faptelor pentru care s-a dispus condamnarea, 
aceasta însemnând încălcarea autorităţii de lucru judecat, prevederile art. 458 Cod 
procedură penală referindu-se numai la dezincriminarea faptei sau la modificarea 
pedepsei definitive. 

Condamnatul a invocat incidenţa dispoziţiilor art. 461 alin. 1 lit. d Cod 
procedură penală şi a dispoziţiilor art. 458 Cod procedură penală. 

Potrivit art. 461 alin. 1 lit d Cod procedură penală, contestaţia la executare se 
poate formula când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de 
stingere ori de micşorare a pedepsei, precum şi orice alt incident ivit în cursul 
executării, iar potrivit dispoziţiilor art. 458 alin. 1 Cod procedură penală, atunci când 
după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare intervine o lege ce nu mai 
prevede ca infracţiune fapta pentru care s-a pronunţat condamnarea, ori o lege care 
prevede o pedeapsă mai uşoară decât cea care se execută, sau urmează a se executa, 
instanţa ia măsuri pentru aducerea la îndeplinire, după caz, a dispoziţiilor art. 12 , art. 
14 şi art. 15 Cod penal. 

Analizarea textului art. 458 Cod procedură penală duce la concluzia că acesta 
se referă, într-o ipoteză la situaţia dezincriminării faptei, când după rămânerea 
definitivă a hotărârii de condamnare intervine o lege nouă care nu mai prevede ca 
infracţiune fapta pentru care s-a pronunţat condamnarea, instanţa urmând să ia 



măsuri de aducere la îndeplinire a dispoziţiilor art. 12 Cod penal, înlăturând toate 
consecinţele penale ale condamnării. În altă ipoteză, textul se referă la modificarea 
pedepsei, care poate interveni ca urmare a înscrierii în legea nouă a unei pedepse mai 
uşoare decât cea avută în vedere de legea veche şi care să fie în curs de executare sau 
să urmeze a se executa, caz în care instanţa urmează să procedeze conform art. 14 şi 
15 Cod penal. 

În cauză nu sunt îndeplinite cerinţele situaţiilor prevăzute de art. 458 Cod 
procedură penală, deoarece modificările aduse prin OUG nr. 207/2000 şi prin Legea 
nr. 456/2001 nu dezincriminează infracţiunea de înşelăciune, ci prevăd prin această 
faptă, care a avut drept consecinţă crearea unui prejudiciu sub 2 miliarde de lei nu 
mai constituie infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, variantă 
agravată prevăzută de art. 215 alin. 5 Cod penal. 

În cauză nu sunt incidente prevederile art. 14 Cod penal care se referă la 
aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile, deoarece pedepsele ce s-au aplicat 
contestatorului prin hotărârile care fac obiectul contestaţiei la executare nu depăşesc 
maximul special prevăzut de legea nouă (15 ani închisoare). 

Pe de altă parte, potrivit deciziei nr. 1477/7 martie 2006 pronunţate de Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, prevederile art. 458 Cod procedură penală 
nu sunt aplicabile în cazul în care cererea condamnatului priveşte schimbarea 
încadrării juridice ca urmare a unor modificări legislative, cum este aceea prin care s-
a majorat valoarea pagubei ce atrage încadrarea juridică în variantele agravate, 
privitoare la producerea consecinţelor deosebit de grave ale unor dintre infracţiunile 
contra patrimoniului. 

Împotriva hotărârii tribunalului, în termen legal a declarat recurs 
contestatorul solicitând prin apărător, casarea acesteia şi, rejudecând, să fie admisă 
contestaţia şi să se reducă cuantumul pedepsei ce o execută, urmare a aplicării legii 
penale mai favorabile. 

În plus, prin memoriul depus la dosar, contestatorul a solicitat şi o schimbare 
de încadrare juridică a faptelor pentru care a fost condamnat, din infracţiunea de 
înşelăciune prevăzută de art.215 alin 3,4,5 C.pen. în infracţiunea prevăzută de art. 84 
alin.1 pct.2 din Legea nr.59/1934.,  având în vedere  Decizia nr. IX/2005 în interesul 
legii, pronunţată  de ÎCCJ în aplicarea dispoziţiilor art. 215 C.pen. 

Verificând decizia atacată, în baza lucrărilor şi materialului din dosarul cauzei, 
prin prisma motivelor invocate şi a reglementărilor în materie, Curtea constată 
nefondat recursul în cauză, pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare. 

Contestatorul şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 461 lit.d C.pr.pen., 
potrivit căruia, contestaţia contra executării unei hotărâri penale se poate face, 
printre altele, când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de 
stingere sau micşorare a pedepsei, precum şi orice alt incident ivit în cursul 
executării. 

În cauză, contestatorul invocă o lege penală mai favorabilă apărută după 
condamnarea sa definitivă, care prevede pedepse mai mici pentru faptele comise, dar 
în acelaşi timp, si o greşită încadrare juridică a faptelor pentru care a fost condamnat, 
sens în care s-a pronunţat şi ÎCCJ, printr-o decizie în interesul legii, dată în aplicarea 
dispoziţiilor art. 215 C.pen. 

În fapt, contestatorul a fost condamnat prin cele două sentinţe contestate, 
pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave 
prevăzută de art. 215 alin.3,4,5 C.pen cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen., faptele fiind 
comise în perioada octombrie – decembrie 1997, iar sentinţele au rămas definitive la 
28 decembrie 1999 şi, respectiv 12 aprilie 2000. 



Este adevărat că, ulterior rămânerii definitive a condamnărilor, mai sus 
menţionate,  art. 146  din Codul Penal care reglementează conţinutul noţiunii de „ 
consecinţe deosebit de grave” – a fost modificat succesiv, prin O.U.G. 207/2000 şi 
apoi Legea nr. 456/2001, în sensul că limitele pagubei produse printr-o infracţiune, 
care se circumscriu acestei noţiuni au crescut de la 50.000.000 lei ROL (la data 
comiterii faptelor de către contestator ), la 1.000.000.000 lei ROL şi, respectiv, 
2.000.000.000 lei ROL (ulterior rămânerii definitive a condamnărilor). 

  Însă, potrivit art. 10 C.pr.pen., legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite 
în timpul cât ea se află în vigoare. În cauza de faţă, raportat la valoarea pagubei 
produse prin infracţiunile comise de contestator, s-a aplicat legea penală în vigoare la 
data respectivă, respectiv art. 215 alin.3,4,5 C.pen. privind înşelăciunea cu consecinţe 
deosebit de grave. 

Pentru a se putea face aplicarea art. 458 C.pr.pen. rap. la art. 14 C.pr.pen., este 
necesar ca legea penală apărută după rămânerea definitivă a hotărârii de 
condamnare, să prevadă pentru aceeaşi infracţiune ce a făcut obiectul condamnării, o 
pedeapsă mai uşoară. Ori, modificările legislative despre care se face vorbire în 
prezenta cauză, nu vizează şi pedeapsa pentru înşelăciunea cu consecinţe deosebit de 
grave, care a rămas aceeaşi ca la data condamnării contestatorului : 10 – 20 ani 
închisoare şi interzicerea unor drepturi. 

Numai în ipoteza schimbării încadrării juridice a faptelor, în sensul înlăturării 
alin. 5 a art. 215 C.pen. s-ar fi putut discuta de o micşorare a pedepsei, ori schimbarea 
încadrării juridice nu poate face obiectul unei contestaţii la executare, în acest sens 
pronunţându-se şi ÎCCJ. De asemenea, nici schimbarea încadrării juridice în 
infracţiunea din Legea cecului – Legea nr. 59/1934, nu poate face obiectul 
contestaţiei la executare, neputând constitui o cauză de micşorare a pedepsei, în 
sensul art. 461 lit.d C.pr.pen.  

Aşa fiind, se constată că, în mod corect prima instanţă a respins, ca 
neîntemeiată, contestaţia la executare, motivele invocate neîntrunind condiţiile legale 
pentru a putea constitui cauză de micşorare a pedepsei în sensul art. 461 lit. d 
C.pr.pen. 

În consecinţă, hotărârea atacată este temeinică şi legală, iar recursul formulat 
va fi respins ca nefundat, în temeiul art. 38515 pct. 1 lit. b C.pr.pen. 

În baza art. 189 C.pr.pen. se va stabili în favoarea Baroului de Avocaţi Cluj 
suma de 40 lei onorariu apărător din oficiu, ce se va plăti din fondul Ministerului 
Justiţiei. 

În baza art. 192 alin.2 C.pr.pen. va fi obligat contestatorul recurent să 
plătească în favoarea statului suma de 140 lei cheltuieli judiciare, din care 40 lei 
reprezentând onorariu avocaţial. 

 
6. Cazul de incompatibilitate prevăzută de art. 48 lit. a C.pen. 

Nerespectare. Consecinţe 
Potrivit prevederilor art.48 lit.a C.pr.pen., judecătorul care a soluţionat 

propunerea de arestare preventivă în cursul urmăririi penale este incompatibil să 
judece cauza în care a soluţionat respectiva propunere. La rândul său, art.197 alin.2 
C.pr.pen. dispune că încălcarea normelor legale relative la compunerea instanţei se 
sancţionează cu nulitatea absolută. Această situaţie are drept consecinţă 
desfiinţarea în întregime a sentinţei apelate şi a trimiterii cauzei spre rejudecare la 
aceeaşi instanţă. 



Curtea de Apel Cluj, secţia penală şi de minori, decizia nr. 3/A din 15 
ianuarie 2007 

 
Tribunalul Cluj prin sentinţa penală nr.687 din 30 noiembrie 2006 a 

condamnat  pe inculpatul A.G., arestat preventiv în Penitenciarul Gherla, pentru 
săvârşirea infracţiunilor de: 

- viol, prevăzută şi pedepsită  de art. 197 alin.1, aL2 lit. b ind.1, alin.3 teza I 
C.pen. la pedeapsa de 11 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzută de art. 64 
lit.a, b, e C.pen, pe o perioadă de 5 ani. 

- incest, prevăzută şi pedepsită  de art. 203 C.pen., la pedeapsa de 3 ani 
închisoare.  

În temeiul art. 33 lit b, art.34 lit.b C.pen., s-a contopit pedeapsa de 3 ani 
închisoare cu pedeapsa de 11 ani închisoare, inculpatul urmând să execute rezultanta 
de 11 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzută de art. 64 lita, b, e C.pen, pe 
o perioadă de 5 ani, cu consecinţele prevăzută de art. 71, art. 64 C.pen. 

În temeiul art. 350 C.pr. pen. s-a menţinut starea de arest a inculpatului, iar în 
baza art.88 C.pen s-a dedus  din pedeapsa rezultantă durata reţinerii şi arestului 
preventiv cu începere de la data de 3.X.2005, la zi. 

Fără despăgubiri civile faţă de partea vătămată A.A.C.. 
În temeiul art. 191 alin.1 C.pr.pen.,  inculpatul a fost obligat  la 500 lei 

cheltuieli judiciare statului, din care suma de 100 lei onorariul apărătorului din oficiu 
se va achita din fondurile M.J. către B.A. Cluj, av. L.V. 

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut în fapt 
următoarele: 

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj a fost trimis în 
judecată inculpatul A.G. pentru săvârşirea infracţiunilor de viol prevăzută şi 
pedepsită de art. 197 alin.1, alin.2/1, alin.3 teza I cod pen. şi incest, prevăzută şi 
pedepsită de art.203 cod pen. 

S-a făcut aplicarea art.33 lit.b cod pen. 
Inculpatul a negat tot timpul săvârşirea infracţiunilor, un singur moment de 

sinceritate a avut în faza de urmărire penală când printr-o declaraţie din dosarul de 
urmărire, a recunoscut că în dimineaţa zilei de 25.07.2005, după ce soţia sa a plecat 
la serviciu, nesimţindu-se bine după un chef ce a avut loc în ziua dinainte nu a mai 
plecat la lucru şi apropiindu-se de patul unde dormeau fetele, a început să o mângâie 
pe partea vătămată A.C., conform afirmaţiilor inculpatului "să o pipăi pe corp, pe 
spate, i-am spus să se dezbrace, ea m-a ascultat, după care am încercat să mă sui 
peste ea. Nu am reuşit, apoi mi-a dat jos chilotul dar nu de tot dar nu am avut erecţie. 
Am tot încercat să mă sui pe ea, dar nu am avut erecţie, după care am plecat înapoi în 
patul meu şi m-am culcat la loc. Altceva nu-mi mai amintesc." 

Declaraţia de mai sus a fost dată de inculpatul A.G. la data de 13.X.2005, în 
prezenţa apărătorului, şi tot în prezenţa apărătorului, la acea dată i-a fost prezentat 
materialul de urmărire penală când din nou arată: " Recunosc şi regret faptul că în 
25.07.2005 am săvârşit acte cu caracter obscene asupra fiicei mele A.C. Nu recunosc 
ca am violat-o, eu nu am penetrat-o." 

Coroborând declaraţiile inculpatului din faza de urmărire penală şi din 
instanţă, în rejudecare, cu declaraţiile părţii vătămate, şi din instanţă, în rejudecare, 
cu depoziţiile martorilor, raportul de expertiză medico-legală, cel de examinare 
psihologică a părţii vătămate, certificatul de naştere a părţii vătămate, documentele 
de verificarea prezenţei inculpatului la locul de muncă, şi restul probelor aflate  la 
dosar s-a reţinut în fapt că: 



In dimineaţa zilei de 25.07.2005, după ce soţia inculpatului a plecat la serviciu, 
inculpatul nu s-a mai dus la serviciu, nesimţindu-se bine după un chef ce a avut loc în 
ziua anterioară, şi apropiindu-se de patul unde dormeau cele două minore, inculpatul 
a început să o pipăie pe minora mai mare, A.C. care abia la data de 11.08.2005, 
împlinea vârsta de 15 ani, şi după ce a pipăit-o pe sâni şi în zona organelor genitale, 
împotriva voinţei părţii vătămate a întreţinut raport sexul normal cu minora A.C., şi 
cum aceasta se tot trăgea inculpatul i-a cerut să nu se mai tragă pentru că " oricum ţi-
am băgat-o". 

In primele declaraţii inculpatul a negat săvârşirea infracţiunilor arătând că ar 
fi fost la lucru în dimineaţa zilei de 25.07.2005, şi după ce a fost verificată prezenţa la 
locul de muncă şi s-a demonstrat nesinceritatea inculpatului, acesta a recunoscut 
întreaga stare de fapt aşa cum a descris-o partea vătămată, negând doar faptul că ar fi 
penetrat-o, cu toate că a încercat de mai multe ori, datorită lipsei de erecţie. 

După acest moment de sinceritate, în instanţă din nou inculpatul a început să 
nege infracţiunile pentru care a fost cercetat, încercând să demonstreze că ar fi vorba 
de o răzbunare din partea soţiei sale şi a mamei acesteia, care s-a opus căsătoriei şi a 
tot încercat să-i despartă pe motiv ca inculpatul ar fi " ţigan" de origine, şi că se 
folosesc de minoră în acest scop. 

Şi această apărare se dovedeşte nereală, partea vătămată a fost ascultată de 
mai multe ori în instanţă, şi de fiecare dată fără nici cea mai mică umbră de  
suspiciune asupra sincerităţii acesteia arată că a fost violată de tatăl ei, adică 
inculpatul A.G., şi pentru că nu se observa pe chipul minorei nici o umbră de ură faţă 
de inculpat, a şi fost întrebată în instanţă dacă-l urăşte pentru faptul că a violat-o, 
partea vătămată arătând ca nu-l duşmăneşte pentru că a violat-o. 

Chiar şi inculpatul prin scrisorile ce i-au fost trimise, după arestarea sa de 
către soţie şi partea vătămată A.A.C., arată bunele sentimente ale acestora faţă de el, 
iar într-o asemenea situaţie nu se mai poate pune în discuţie posibilitatea unei 
răzbunări, astfel cu toată preţuirea şi respectul pe care partea vătămată o are faţă de 
inculpat, sentimente constatate şi de către instanţă, s-a tot revenit asupra violării 
părţii vătămate însă aceasta şi în rejudecarea cauzei arată că nu-i poartă inculpatului 
nici cea mai mică pică pentru ca a violat-o, şi declară: 

"Fiind întrebată din nou, dacă am fost cu adevărat violată de tatăl meu, arăt că 
în dimineaţa de 25.07.2005, după ce mama mea a plecat la serviciu, aşa cum am 
arătat şi în declaraţiile anterioare, am fost violată de tatăl meu. Acesta sa urcat peste 
mine , "eu am încercat să mă apăr, însă a spus, nu te mai trage că oricum  ţi-am 
băgat-o," iar în alte declaraţii a descris în mod detaliat întreaga scenă a violului, 
arătând şi faptul că a simţit durere şi cu o sinceritate deosebită, a recunoscut că 
înainte de a fi violată de tatăl său, de bună voie a mai avut relaţii sexuale cu doi băieţi, 
însă relaţiei sexuale cu tatăl său s-a opus, şi neţinând cont de opoziţia sa a violat-o, 
partea vătămată s-a opus tocmai pentru faptul ca inculpatul era tatăl ei. 

Aşa cum rezultă din declaraţiile părţii vătămate, ale soţiei sale ale soacrei sale, 
şi chiar ale unor martori vecini cu inculpatul, care nu au nici un interes să-l despartă 
de soţia sa pe motiv ca este ţigan, în cursul lunii ianuarie 2005, partea vătămată s-a 
plâns către aceste persoane că tatăl său a pipăit-o cu intenţia de a întreţine relaţii 
sexuale, chiar s-au purtat, în familie discuţii cu privire la comportamentul său fiind 
atenţionat că dacă o mai pipăie pe partea vătămată vor fi anunţate organele de poliţie, 
însă cum inculpatul le-a ameninţat cu părăsirea familiei, situaţia a rămas neelucidată. 

După ce partea vătămată a fost violată de tatăl său, acesta a adormit, iar cum 
în vecini locuieşte o prietenă a părţii vătămate, aceasta s-a dus la martora F.M., şi 
plângând i-a relatat că a fost violată de tatăl său în acea dimineaţă, şi pentru ca au 



ieşit împreună în oraş, partea vătămată arătând într-una din declaraţii că a încercat 
să pară veselă pentru a nu-şi da seama de cele întâmplate sora sa mai mică; 
inculpatul s-a gândit să acrediteze ideea că, în acea perioadă de timp ar fi avut partea 
vătămată raport sexual, cu prietenul său, afirmaţie infirmată nu numai de partea 
vătămată ci şi de martora F.M care după ce a aflat ce a păţit partea vătămată a stat cu 
ea până seara, datorită faptului că era afectată de violul comis asupra sa. 

Şi raportul medico-legal în care se vorbeşte de o deflorare incompletă şi 
examinarea psihologică făcută de un specialist din cadrul Asociaţiei Femeilor 
Împotriva Violentei, vin să confirme declaraţiile părţii vătămate, şi chiar inculpatul a 
contribuit la aflarea adevărului, depunând scrisoarea pe care a primit-o de la partea 
vătămată, scrisoare în care arată că: "nu îmi trebuie alt tati decât pe tine, bun-rău 
cum eşti, eşti tati meu pentru că tu m-ai crescut, te rog nu te supăra pe mine pentru 
că nu pot să-mi retrag plângerea," afirmaţie care arată cu certitudine că partea 
vătămată spune şi a spus tot timpul adevărul. 

În drept faptele inculpatului A.G. descrise mai sus, întrunesc elementele 
constitutive ale infracţiunilor de viol şi incest, cu încadrarea juridică arătată în 
dispozitivul sentinţei, pentru viol aplicându-i-se pedeapsa de 11 ani închisoare şi 
interzicerea drepturilor prevăzută de art. 64 lit. a, b, e C.pen. pe o durata de 5 ani, iar 
pentru incest pedeapsa de 3 ani închisoare. 

Aflându-se în concurs ideal, prevăzută de art. 33 lit. b C.pen., în temeiul art. 34 
lit. b C.pen., în urma contopirii pedepselor s-a dispus executarea pedepsei rezultante 
de 11 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzută de art. 64 lit. a, b, e C.pen, pe 
o perioada de 5 ani. 

Cauza se află in rejudecare, împotriva primei sentinţe de condamnare a 
declarat apel doar inculpatul şi cum prin sentinţa anterioară i-au fost aplicate 
pedepse orientate spre minimul special prevăzut de lege, pentru ambele infracţiuni 
aplicându-se doar câte un an închisoare peste minimul special prevăzut de lege, 
instanţa nu ar putea să-i aplice pedepse mai severe, cu toate ca inculpatul este 
nesincer, iar anterior a mai fost condamnat pentru tâlhărie şi furt calificat, 
condamnări pentru care a obţinut o hotărâre de reabilitare judecătorească, şi având 
în vedere pericolul social concret al celor două infracţiuni, faptul că inculpatul, a mai 
avut o tentativă de viol asupra părţii vătămate în ianuarie 2005, şi conduita 
postinfracţională a sa, apreciază că în favoarea acestuia nu se pot reţine circumstanţe 
atenuante, iar o pedeapsa coborâtă sub minimul special prevăzut de lege, nu şi-ar 
atinge scopul sancţionator-preventiv, ba chiar mai mult, inculpatul   s-ar putea să 
înţeleagă greşit indulgenţa instanţei, şi părăsind prea repede penitenciarul, să încerce 
să o abuzeze şi pe cealaltă minoră, pe care o are. 

Pe perioada executării pedepsei s-au interzis drepturile prevăzută de art. 64 
C.pen.  

În faza de urmărire penală s-a luat faţă de inculpat măsura arestării 
preventive, şi cum temeiurile pentru care s-a luat şi prelungit această măsură subzistă 
şi în prezent, o menţine, iar în temeiul art. 88 C.pen, deduce din pedeapsă rezultantă 
durata reţinerii şi arestului preventiv, cu începere de la data de 3.X. 2005, la zi. 

Conform art.17 C.pr.pen. instanţa este obligată să se pronunţe din oficiu 
asupra laturii civile, însă cum din considerentele de mai sus, rezultă că în speţă nu se 
impune repararea prejudiciului moral, instanţa nu acordă daune morale părţii 
vătămate A.A.C.. 

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel în termen legal inculpatul A.G., 
arătând că este nemulţumit de pedeapsa care i-a fost aplicată, al cărei cuantum îl 



consideră prea mare, precum şi de faptul că nu au fost luate în considerare 
declaraţiile sale. 

Verificând hotărârea atacată, pe baza actelor şi lucrărilor din dosarul cauzei, 
conform prevederilor art.378 C.pr.pen., curtea constată că apelul este fondat, însă 
pentru alte motive decât cele invocate de către inculpatul apelant A.G., care au fost 
luate în considerare din oficiu şi care vor fi arătate în continuare. 

Astfel, potrivit prevederilor art.48 lit.a C.pr.pen., judecătorul care a soluţionat 
propunerea de arestare preventivă în cursul urmăririi penale este incompatibil să 
judece cauza în care a soluţionat respectiva propunere. 

Art.197 alin.2 C.pr.pen. dispune că încălcarea normelor legale relative la 
compunerea instanţei se sancţionează cu nulitatea absolută. 

Curtea constată că în prezenta cauză judecătorul care a pronunţat hotărârea în 
primă instanţă este acelaşi cu judecătorul care a soluţionat propunerea de arestare 
preventivă, emiţând mandat de arestare preventivă a inculpatului apelant A.G. 

Ca urmare, fiind în prezenţa unui caz de nulitate absolută, urmează ca în baza 
art. 379 pct.2 lit.b C.pr.pen., să fie admis apelul formulat de către inculpatul A.G., cu 
consecinţa desfiinţării în întregime a sentinţei apelate şi a trimiterii cauzei spre 
rejudecare la aceeaşi instanţă. 

Cu ocazia rejudecării instanţa de fond va fi compusă cu respectarea 
prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi, va reaudia inculpatul şi partea 
vătămată, se va pronunţa asupra eventualelor cereri formulate de către inculpat în 
apărare, în vederea respectării dreptului acestuia la un proces echitabil şi va 
administra probe necesare pentru justa soluţionare a cauzei. 

Având în vedere împrejurarea că legea prevede incompatibilitatea 
judecătorului care a soluţionat propunerea de arestare preventivă de a judeca 
respectiva cauză, măsurile dispuse de acelaşi judecător cu privire la starea de arest a 
inculpatului ulterior luării măsurii sunt valabile.  

Măsura arestării preventive a inculpatului apelant A.G. a fost luată în temeiul 
art.148 lit.h şi i, în vechea redactare a acestui text de lege. Art.148 lit.h se regăseşte în 
prezent la art.148 lit.f C.pr.pen., iar art.148 lit.i se regăseşte în forma modificată la 
art.148 lit.e C.pr.pen. 

În prezent subzistă temeiul prevăzut de art.148 lit.f C.pr.pen., respectiv 
pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunile pentru care a fost trimis în judecată 
inculpatul este închisoarea mai mare de 4 ani, iar lăsarea lui în libertate prezintă în 
continuare pericol concret pentru ordinea publică, rezultat din gravitatea faptelor de 
care este acuzat, din rezonanţa acestora în rândul comunităţii, din sentimentul de 
revoltă care s-ar crea în  comunitatea în care se presupune că au fost comise în cazul 
în care inculpatul s-ar reîntoarce în aceeaşi locuinţă cu partea vătămată, altă 
posibilitatea de locuit neavând în momentul de faţă. 

Ca urmare, starea de arest a inculpatului apelant A.G. va fi menţinută,în baza 
art.300/2 C.pr.pen.  

 
7. Pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi prevăzută 

de art. 64 C.pen. Limite de aplicare. 
Pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor părinteşti constituie o ingerinţă 

în exercitarea dreptului la respectarea vieţii private şi de familie. De aceea, ea se 
aplică potrivit art. 8 din CEDO - dacă instanţa constată, în raport cu tipul de 
infracţiune săvârşit de inculpat, cu conduita acestuia şi cu interesul minorului că 
limitarea exercitării acestui drept pe durata executării pedepsei privative de 
libertate este o măsură necesară pentru protejarea minorului şi ca atare urmăreşte 



un scop legitim. Situaţia este similară şi în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de 
a ocupa o funcţie, a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei 
de care s-a folosit inculpatul la săvârşirea infracţiunii.  

Curtea de Apel Cluj, secţia penală şi de minori, decizia nr. 38/A din 27 
februarie 2007 

 
Prin sentinţa penală nr. 700/5 decembrie 2006 pronunţată de Tribunalul Cluj 

au fost condamnaţi inculpaţii G.E.R., M.O.L., M.F.M., la câte o pedeapsă de 2 ani 
închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 208 alin.1, 
209 alin.1 lit. e,g, alin 3 lit. f cu aplicarea art.74 lit. c, 76 lit. c, 37 lit. b în ceea ce-l 
priveşte pe inculpatul G.E.R. şi 40 cod penal în ceea ce-l priveşte pe inculpatul 
M.F.M. şi câte 1 an şi 7 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere şi 
semnalizare falsă prevăzută de art. 276 alin.1 cod penal cu aplicarea art. 74 lit.c, 76 
lit.c , 37 lit. b în ceea ce-l priveşte pe inculpatul G.E.R. şi 40 cod penal în ceea ce-l 
priveşte pe inculpatul M.F.M. 

În temeiul art. 36 alin. 1 cod penal a fost contopită pedeapsa de 1 an închisoare 
aplicată inculpatului M.O.L. prin sentinţa penală 377/5.05.2005 cu pedepsele 
aplicate în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare iar în baza art. 36 alin. 3 cod 
penal s-a dedus din pedeapsă durata pedepsei executate începând cu data de 
4.10.2004 până la 14.06.2005. 

În temeiul art. 85 cod penal s-a dispus anularea suspendării executării 
pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală 203/25.03.2002 a 
Judecătoriei Turda urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani 
închisoare. 

S-a constatat că prejudiciul cauzat părţii vătămate a fost integral recuperat şi 
au fost obligaţi inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.    

S-a reţinut că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj din 30 
mai 2006, au fost trimişi în judecată inculpaţii G.E.R., M.O.L. şi M.F.M., pentru 
săvârşirea la data de 4.07.2004, în municipiul Turda, a infracţiunilor de furt calificat 
prevăzută de art. 208 alin.1, art.209 alin.1 lit.e, g alin.3 lit.f cu aplicarea art.33 lit.b 
cod pen. şi art.37 lit.b cod pen. faţă de inculpatul G.E.R., iar fata de inculpaţii M.O.L.  
şi M.F.M. cu aplicarea art. 40 C.pen; 

- distrugere  şi semnalizare falsa, prevăzută de art 276 alin.1, cu aplicarea art. 
33 lit. b C. pen.  şi art. art.37 lit b C.pen. fata de inculpatul G.E.R., iar fata de 
inculpatii M.O.L.  i M.F.M. cu aplicarea art. 40 C.pen. 

În faza de urmarire penala toti cei trei inculpati au recunoscut ca au comis 
infractiunile pentru care au fost cercetati şi trimişi în judecata, în instanta au negat 
savârşirea infractiunilor sustinând ca au recunoscut ca au savârşit infractiunile 
fiindu-le frica ca vor fi batuti, inculpatul Mocian sustinând ca a fost batut.  

Coroborând declaratiile inculpatilor din faza de urmarire penala  şi din 
instanta, adresele de evaluare şi recuperarea prejudiciului, declaratiile martorilor, 
procesul verbal de constatare a infractiunii flagrante, copiile dupa sentinţele 
388/200, 377/2005 a Judecătoriei Turda, cazierele acestora, s-a retinut în fapt ca la 
data de 4.07.2004, în jurul orelor 21,00, organele de politie din cadrul Politiei Turda, 
au depistat in flagrant pe cei trei inculpati demontând placute si tirfoane de la linia de 
cale ferata situata în apropierea societatilor I. si S. din Turda, inculpatul G.E.R. 
actionând de unul singur iar inculpatii M.O.L. şi M.F.M. în urma unei întelegeri 
prealabile. 



Asupra inculpatului G.E.R. au fost gasite 20 placute mari în valoare de 
6.719.590 lei, iar asupra inculpatilor M.O.L.  şi M.F.M. 48 placute mici şi 46 tirfoane, 
în valoare de 6.325.952 lei, iar cum bunurile care au fost sustrase de catre inculpati, 
au fost ridicate de la acetia  şi predate partii vatamate Compania Nationala CPR SA 
Bucureşti - Sucursala Regionala Cluj, astfel, aceasta recuperând în întregime bunurile 
sustrase nu s-a  constituit parte civila în cauza. 

Dupa cum rezulta din cazierele inculpatilor, toti cei trei inculpati au mai fost 
condamnati, însa numai inculpatul G.E.R. a savârşit infractiunile în stare de recidiva 
postexecutorie, prevăzută de art. 37 lit.b C.pen, al carei prim termen este format din 
pedeapsa de 4 ani închisoare aplicata de Judecatoria Turda prin sentinţa penală 
nr.388/2000, pentru savârşirea infractiunii de furt calificat, al doilea termen fiind 
format din infractiunile pentru care a fost trimis in judecata, comise cu intentie  şi 
sanctionate de lege cu inchisoare mai mare de 1 an, ceilalti doi inculpati au comis 
infractiunile anterioare în perioada când erau minori, condamnari care nu atrag 
starea de recidiva, conform art. 38 lit.a C.pen., iar infractiunea de furt calificat comisa 
de inculpatul M.O.L. in perioada când era major, pentru care a fost condamnat la 1 an 
închisoare prin sentinţa penalănr.377/2005 a Judecatoriei Turda, se afla in concurs 
real cu infractiunile pentru care este judecat prin prezenta. 

Pentru aceste considerente, instanta  a facut aplicarea prevăzută art.36 alin.1 
C.pen. fata de inculpatul M.O.L.  şi art.85 C.pen. fata de inculpatul M.F.M. 

In drept faptele inculpatilor G.E.R., M.O.L. şi M.F.M. care în data de 
4.07.2004 au sustras pe timp de noapte, de la o linie ferata uzinala din Turda, mai 
multe placute şi tirfoane, in valoare de 6.719.590 lei  şi 6.325.952 lei, punand in 
pericol siguranta circulatiei mijloacelor de transport pe calea ferata, intrunesc 
elementele constitutive ale infractiunilor de: 

- furt calificat, prevăzută de art. 208 alin.1, art. 209 alin.1, lit e, g, alin. 3 lit f, 
cu aplicarea art.74 lit.c, art. 76.lit.c, art. 33 lit b C. pen.  i cu aplicarea art.37 lit b 
C.pen. fata de inculpatul G.E.R., iar fata de inculpatul M.F.M. cu aplicarea art. 40 
C.pen., iar in ceea ce-l priveşte pe inculpatul M.O.L., in temeiul art. 334 C.pr.pen. 
dispune schimbarea incadrarii juridice in sensul inlaturarii prevăzută art. 40 C.pen, şi 
aplica celor trei inculpati pentru aceasta fapta, cate 2 ani inchisoare ; 

- distrugere  şi semnalizare falsa, prevăzută de art. 276 alin.1, cu aplicarea art. 
74 lit.c, art. 76.lit.c, art. 33 lit b C. pen.  şi cu aplicarea art.37 lit b C.pen. fata de inc. 
G.E.R., iar fata de inculpatul M.F.M. cu aplicarea art. 40 C.pen., iar in ceea ce-l 
priveşte pe inculpatul M.O.L., in temeiul art. 334 C.pr.pen. dispune schimbarea 
incadrarii juridice in sensul inlaturarii prevăzută art. 40 C.pen,  i aplica celor trei 
inculpati pentru aceasta fapta, cate 1 an şi 7 luni inchisoare. 

In temeiul art. 34 lit.b C.pen. inculpatul G.E.R. va executa pedeapsa rezultanta 
de 2 ani inchisoare, faptele acestuia aflandu-se in concurs ideal, contopeşte in 
pedeapsa de 2 ani inchisoare, pedeapsa de 1 an  şi 7 luni inchisoare. 

In temeiul art. 36 alin. C.pen. s-a contopit pedeapsa de 1 an inchisoare aplicata 
inculpatului M.O.L., prin Sent pen. nr.377/5.05.2005 a Judecatoriei Turda, definitiva 
prin neapelare, pentru savarşirea infractiunii de furt calificat, prevăzută de art. 208 
alin. art 209 alin. 1, lit a, e, g, i, cu aplicarea art. 41.alin. 2, art. 75 lit. c, art. 74 lit. c, 
art.76 lit. c C. pen. şi pedeapsa de 1 an  şi 7 luni inchisoare aplicarea prin prezenta, cu 
pedeapsa cea mai grea de 2 ani inchisoare, inculpatul urmand sa execute rezultanta 
de 2 ani inchisoare, aplicandu-se  şi acestui inculpat regulile concursului de 
infractiuni. 



In temeiul art. 36 alin.3 C.pen s-a dedus din pedeapsa rezultanta de  2 ani 
inchisoare aplicata inculpatului M.O.L., perioada executata cu incepere de, la data de 
4.X.2004 pana la 14.06.2005. 

In temeiul art. 85 C.pen s-a dispus anularea suspendarii executarii pedepsei de 
1 an  şi 6 luni inchisoare aplicata inculpatului M.F.M., prin sent pen. nr. 
203/25.03.2002 a Judecatoriei Turda, definitivă prin dec. pen. nr. 609/8.X.2002 a 
Tribunalului Cluj, pentru furt calificat, prevăzută de art. 208 alin.1, art. 209 lit. a, e, 
cu aplicarea art. 99 C. pen.  şi in temeiul art. 34 lit. b C. pen. contopeşte aceasta 
pedeapsa  şi pedeapsa de 1 an  şi 7 luni inchisoare aplicata prin prezenta, cu pedeapsa 
cea mai grea de 2 ani inchisoare, inculpatul urmand sa execute rezultanta de 2 ani 
inchisoare, fapta inculpatului pentru care a fost condamnat la pedeapsa de 1 an  şi 6 
luni inchisoare aflandu-se in concurs real cu cele doua infractiuni pentru care a fost 
judecat prin prezenta, aceste ultime doua fapte comise de inculpati aflandu-se in 
concurs ideal. 

Pe perioada executarii pedepselor s-a interzis celor trei inculpati drepturile 
prevăzută de art.64 C.pen. 

In faza de judecata inculpatii au fost nesinceri, revenind asupra declaratiilor 
date în faza de urmarire penala, declaratii prin care au recunoscut savarşirea 
infractiunilor  şi care se apreciaza de instanta ca exprimand adevarul. 

Aşa cum a aratat în fata instantei inculpatul G.E.R. şi cum rezulta din 
declaratiile celor trei inculpati, date in faza de urmarire penala, acestora li s-a adus la 
cunoştinta ca au dreptul la un aparator si ca tot ce declara poate fi folosit împotriva 
lor, iar cum anterior aceştia au suferit mai multe condamnari, justificarea revenirii 
asupra declaratiilor date în faza de urmarire penala, în sensul ca au recunoscut 
savarşirea acelor infractiuni fiindu-le frica sa nu fie batuti, nu pot fi private ca reale 
mai ales ca inculpatii M.O.L. şi M.F.M. arata în instanta ca nu au fost batuti, iar 
inculpatul M.F.M. subliniaza în instanta faptul ca politia le-a spus ca nu li se va 
întâmpla nimic. 

Inculpatii au mai încercat sa se apere spunand ca ar fi fost puşi de catre cei de 
la politie sa adune placutele şi tirfoanele  şi sa le puna în saci, însa aceştia invoca acest 
aspect abia în instanta iar raportat la antecedentele penale a celor trei inculpati, este 
greu de crezut ca au fost atat de ascultatori, încat la solicitarea politiştilor au început 
sa adune placutele  şi tirfoanele "gasite pe linia ferata".  

Faptul ca prin zona respectiva circula oamenii care merg  şi vin de la serviciu, 
nu este un argument ca inculpatii nu ar fi comis infractiunile mentionate mai sus, de 
fapt ca inculpatii M.O.L. şi M.F.M. nu au putut indica apartamentul pe care sustin ca 
l-ar fi zugravit şi cui apartine şi chiar daca l-ar fi indicat, nu înseamna ca la întoarcere 
spre casa nu puteau sa sustraga acele placute si tirfoane care au fost gasite asupra lor. 

Sustragerea placutelor si tirfoanelor de la linia ferata si punerea în pericol a 
sigurantei circulatiei mijloacelor de transport pe calea ferata, sunt infractiuni cu un 
grad foarte ridicat de pericol social  şi vazand antecedentele penale ale acestor trei 
inculpati, coborarea pedepsei sub minimul special prevazut de lege, ar parea ca 
nejustificata, însa cum în zona aratata este cunoscut faptul ca se sustrag anumite 
bunuri feroase, si autoritatile locale sunt mai vigilente, situatie care diminueaza din 
pericolul social concret al faptelor comise de cei trei inculpati, partea vatamata  şi 
organele de politie urmarind aceste fapte, riscul unui accident de cale ferata este mult 
diminuat fata de o alta zona care nu este tinuta sub observatie. " 

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel în termen legal Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Cluj şi inculpaţii G.E.R. şi M.F.M. criticând soluţia pronunţată 
pentru nelegalitate şi netemeinicie. 



În susţinerea motivelor de apel Parchetul a solicitat desfiinţarea sentinţei 
penale atacate şi aplicarea dispoziţiilor art. 83 cod penal în ceea ce-l priveşte pe 
inculpatul M.F.M. precum şi aplicarea art. 13 cod penal în ceea ce priveşte reţinerea 
pedepselor accesorii prevăzută de art.71, 64 cod penal. 

Inculpaţii, în susţinerea motivelor de apel au solicitat achitarea lor 
fundamentată pe dispoziţiile art. 10 lit. d cod procedură penală iar în subsidiar au 
solicitat reducerea pedepselor aplicate. 

Examinând sentinţa atacată prin prisma criticilor formulate precum şi, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 371 alin. 2 cod procedură penală sub toate aspectele 
de fapt şi de drept curtea reţine următoarele.  

Din materialul probator administrat în cauză rezultă că în data de 4 iulie 2004, 
în jurul orelor 11,00 cei trei inculpaţi au sustras de la o linie ferată uzinală situată în 
mun. Turda 20 buc. Plăcuţe tip.40 în valoare de 6.719.590 punând în pericol 
circulaţia mijloacelor de transport pe calea ferată . Din adresa Companiei Naţionale 
de Căi Ferate CFR SA Bucureşti, Sucursala regională CF Cluj rezultă că materialele 
sustrase de cei trei inculpaţi se încadrează în categoria instalaţiilor de siguranţă şi în 
consecinţă, prin demontarea acestor materiale a fost pusă în pericol siguranţa 
circulaţiei nemaifiind asigurată prinderea şinei la traversă, lucru care poate conduce 
la deraierea trenurilor în zona respectivă. 

Probele administrate în cauză se coroborează cu declaraţiile formulate de cei 
trei inculpaţi în cursul urmăririi penale însă este de reţinut că în cursul cercetării 
judecătoreşti aceştia au revenit asupra declaraţiilor formulate apărările lor fiind însă 
înlăturate în mod corect de către instanţa de fond. Astfel, nu s-a putut reţine ca fiind 
credibilă apărarea formulată de inculpaţi în sensul că au adunat piesele sustrase şi le-
au introdus în saci la solicitarea organelor de poliţie şi nici împrejurarea că nu au 
comis infracţiunile menţionate datorită faptului că zona respectivă era des 
frecventată. Deşi inculpaţii au invocat că linia ferată respectivă nu era folosită iar la 
data respectivă nu era în circulaţie din adresa depusă de partea vătămată la dosarul 
cauzei rezultă contrariul. 

În ceea ce priveşte fapta de furt se constată că în mod corect a fost încadrată în 
dispoziţiile legale privind furtul calificat de instalaţii de siguranţă şi dirijare a 
traficului feroviar astfel - art. 209 alin. 3 lit. f cod penal – aşa  cum rezultă din adresa 
depusă la dosar. De asemenea, în cauză subzistă şi dispoziţiile art. 276 alin. 1 cod 
penal prin fapta inculpaţilor de degradare a liniei ferate fiind pusă în pericol 
siguranţa mijloacelor de transport ale căilor ferate, Ca atare, soluţia pronunţată de 
instanţa de fond este legală şi temeinică sub acest aspect. 

Soluţia pronunţată este legală şi temeinică şi sub aspectul individualizării 
judiciare a pedepselor aplicate inculpaţilor pentru infracţiunile deduse judecăţii. S-au 
avut astfel în vedere  limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracţiunile 
săvârşite, împrejurările comiterii acestora dar şi valoarea prejudiciului cauzat precum 
şi împrejurarea  că inculpaţii au recunoscut săvârşirea infracţiunilor în cursul 
urmăririi penale fiind reţinute circumstanţe atenuante prevăzută de art. 74 cod penal 
. Astfel, raportat la aceste aspecte, s-a apreciat în mod corect că o pedeapsă de 2 ani 
închisoare aplicată pentru  săvârşirea infracţiunii de furt calificat respectiv 1 an şi 7 
luni aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere şi semnalizare falsă vor fi de 
natură să asigure realizarea scopului pedepsei prevăzută de art. 52 cod penal. 

Apelurile declarate sunt însă fondate sub aspectul greşitei aplicări a 
dispoziţiilor art. 85 cod penal şi a aplicării pedepselor accesorii prevăzută de art. 71 
cod penal. Astfel, în ceea ce-l priveşte pe inculpatul M.F.M. instanţa de fond a făcut 
aplicarea dispoziţiilor art. 85 cod penal raportat la condamnarea aplicată acestui 



inculpat prin sentinţa penală 203/25.03.2002 a Judecătoriei Turda. Din analiza fişei 
de cazier judiciar a inculpatului – rezultă că acesta a fost condamnat la o pedeapsă de 
1 an şi 6 luni închisoare cu suspendarea condiţionată a executării acesteia pe o 
perioadă de 2 ani şi 6 luni prin sentinţa penală nr. 203/25.03.2002 a Judecătoriei 
Turda, definitivă la 19.10.2002. Ori faptele deduse judecăţii au fost săvârşite de 
inculpat la data de 4 iulie 2004 deci în cursul termenului de încercare stabilit prin 
dispoziţiile sentinţei menţionate astfel că în cauză se impune aplicarea dispoziţiilor 
art. 83 cod penal cu consecinţa revocării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare şi 
executare ei alături de pedeapsa rezultantă de 2 ani. 

În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor părinteşti care 
constituie o ingerinţă în exercitare dreptului la respectarea vieţii private şi de familie, 
se aplică potrivit art. 8 din CEDO dacă instanţa constată, în raport cu tipul de 
infracţiune săvârşit de inculpat, cu conduita acestuia şi cu interesul minorului , 
limitarea exercitării acestui drept pe durata executării pedepsei privative de libertate 
este o măsură necesară pentru protejarea minorului şi ca atare urmăreşte un scop 
legitim. Situaţia este similară şi în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de a ocupa o 
funcţie, a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a 
folosit inculpatul la săvârşirea infracţiunii. Ori, în speţă, raportat la natura 
infracţiunilor săvârşite de inculpaţi instanţa apreciază că nu se impune limitarea 
exercitării acestor drepturi  sens în care inculpaţilor le vor fi interzise drepturile 
prevăzută de art. 64 lit. a-b pe durata prevăzută de art. 71 cod penal. 

Pentru toate aceste considerente, având în vedere şi dispoziţiile art. 379 pct. 2 
lit a cod procedură penală, apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul   
Cluj şi inculpaţii G.E.R. şi M.F.M. urmează a fi admise în limitele expuse. 

Vor fi menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei penale atacate . 
 
8. Infracţiunea prevăzută de art. 140 lit. g din Legea nr. 8/1996. 

Elemente constitutive. 
 

Conform art.140 alin.1 lit.g din Legea nr.8/1996 constituie infracţiune fapta 
de a prezenta într-un loc public înregistrări sonore ale unui producător fără 
autorizare sau după caz, fără consimţământul titularilor drepturilor recunoscute de 
lege. 

Din conţinutul textului incriminator rezultă, în ceea ce priveşte latura 
obiectivă a infracţiunii că modalitatea de comitere a acesteia este constă în 
prezentarea într-un loc public de înregistrări sonore. Pentru întrunirea acestei 
situaţii este însă necesar ca cel trimis în judecată să fi prezentat el însuşi în public 
înregistrările sonore, nefiind suficient ca acesta să fi fost proprietarul sau 
administratorul imobilului în care înregistrările au fost prezentate de către o altă 
persoană. 

Curtea de Apel Cluj, secţia penală şi de minori, decizia nr. 22/A din 5 
februarie 2007 

 
Prin sentinţa penală nr.435/2006 a Tribunalului Maramureş, în temeiul art.11 

pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.c C.pr.pen. s-a dispus achitarea inculpatului R.L.S. pentru 
infracţiunea prevăzută de art.140 lit.g din L.8/1996 – privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe. 

S-au respins pretenţiile civile formulate de Uniunea Producătorilor de 
Fonograme România şi CREDIDAM faţă de inculpat. 



Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa de fond a reţinut următoarele: 
La data de 7 febr.2004, într-un imobil aparţinând SC J.C. SRL a cărui 

administrator este inculpatul R.L.S., s-a organizat o discotecă. 
Cu ocazia controlului efectuat de către lucrătorii de poliţie din cadrul 

Serviciului de Investigare a Fraudelor Maramureş, în acea seară, s-a constatat că 
martorul T.M. care asigura muzica ambientală nu poseda licenţa de difuzare a 
operelor fonografice. 

S-au ridicat de la martor cu acea ocazie un număr de  64 CD–uri care-i 
aparţineau şi care conţineau diverse compoziţii muzicale. 

Doar 8 din cele 64 de CD-uri purtau marcaje holografice restul fiind 
contrafăcute. 

Centrul Român pentru Administraţia Drepturilor Artiştilor Interpreţi sesizat 
de organele de poliţie despre cele constatate cu ocazia controlului a formulat plângere 
penală şi a solicitat obligarea inculpatului la plata sumei de 10.000.000 ROL daune. 

In aceeaşi manieră a procedat şi Uniunea Producătorilor de Fonograme din 
România, care s-a constituit parte civilă cu suma de 17.010.684 lei ROL. 

Potrivit art.140 alin.1 lit.g din Legea nr.8/1996 constituie infracţiune fapta de a 
prezenta într-un loc public înregistrări sonore ale unui producător fără autorizare sau 
după caz, fără consimţământul titularilor drepturilor recunoscute de lege. 

Din analiza textului legal mai sus menţionat a rezultat în mod evident că nu 
inculpatul R.L.S. a fost cel care a difuzat nemijlocit într-un loc public muzica 
ambientală fără autorizaţie. 

Este adevărat că localul în care a fost difuzată muzica aparţine inculpatului, 
însă cel care a comis nemijlocit acţiunea şi a prezentat şi difuzat operele ocrotite de 
legiuitor este o altă persoană decât cea trimisă în judecată şi faţă de care părţile 
vătămate constituite părţi civile au formulat plângere penală. 

Pe cale de consecinţă, tribunalul în temeiul art.10 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.c 
C.pr.pen. l-a achitat pe inculpat pentru infracţiunea prevăzută de art.140 lit.a din 
L.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile anexe. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel Parchetul de pe lângă  Tribunalul 
Maramureş, criticând hotărârea ca nefiind temeinică şi legală. 

În motivarea apelului său, Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş a 
învederat faptul că, în cauză s-a pronunţat o hotărâre nelegală întrucât, inculpatul, în 
calitatea pe care o deţinea şi anume aceea de administrator la SC J.C. SRL avea 
obligaţia  obţinerii consimţământului din partea titularilor drepturilor de autor şi 
plata unor remuneraţii către organismele de gestiune colectivă, acesta fiind autorul 
faptei pentru care a fost trimis în judecată, mai ales că potrivit Normelor 
Metodologice de aplicare a Legii nr.8/1996, administratorul este considerat ca fiind 
utilizator. 

Analizând hotărârea atacată prin prisma motivelor de apel formulate, a actelor 
şi lucrărilor dosarului, a dispoziţiilor legale în materie, curtea reţine următoarele: 

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş întocmit la 
data de 27.10.2005 a fost trimis în judecată inculpatul pentru comiterea infracţiunii 
prevăzută de art.140 lit.g din Legea nr.8/1996, constând în aceea că, la data de 
7.02.2004, acesta în calitate de administrator al SC J.C. SRL Ulmeni a difuzat muzică 
ambientală în discoteca din Ulmeni, fără autorizare din partea titularilor drepturilor 
de autor. 

Analizând starea de fapt reţinută ca urmare a administrării probatoriului 
constând din: procesul-verbal încheiat de SIF din cadrul IPJ Maramureş, plângerile 
formulate de CREDIDAM şi UPFR, procesul verbal de constatare tehnico-ştiinţifică, 



declaraţiile inculpatului, declaraţia martorului T.M., curtea apreciază că hotărârea 
pronunţată este temeinică şi legală. 

Astfel, se constată că inculpatul este administrator la S.C. J.C. SRL iar 
discoteca din Ulmeni aparţine acestei unităţi. 

La data de 7.02.2004 în cadrul discotecii, inculpatul a organizat o petrecere 
pentru a sărbători ziua de naştere a fiului său. În acest scop a fost chemat martorul 
T.M.  pentru a asigura muzica . 

Din declaraţiile inculpatului coroborate cu depoziţia martorului arătat mai sus, 
a fost vorba de o petrecere privată, aparatura muzicală aparţinând inculpatului iar o 
parte din CD-urile folosite au fost înregistrate de către martor din calculatorul său, 
cealaltă parte fiind cumpărate, fără însă a îndeplini cerinţele legii. 

Conform art.140 alin.1 lit.g din Legea nr.8/1996 constituie infracţiune fapta de 
a prezenta într-un loc public înregistrări sonore ale unui producător fără autorizare 
sau după caz, fără consimţământul titularilor drepturilor recunoscute de lege. 

Din conţinutul textului incriminator rezultă, în ceea e priveşte latura obiectivă 
a infracţiunii că, modalitatea de comitere a infracţiunii este aceea de a prezenta 
într-un loc public înregistrări sonore. 

Ori, din probele de la dosar, rezultă cu certitudine că nu inculpatul a fost 
persoana care a prezentat înregistrările sonore ci martorul amintit mai sus şi aceasta 
în sensul stabilit de Metodologia  privind comunicarea publică a fonogramelor 
publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, care în art. 1 defineşte 
noţiunea de comunicare publică ca fiind comunicarea în spaţii publice  a 
fonogramelor, indiferent de modalitatea realizării comunicării, fiind discutabilă, în 
speţă şi noţiunea de „spaţiu public”. 

Concluzionând, subiectul activ al infracţiunii descrise mai sus este persoana 
care săvârşeşte nemijlocit acţiunea de prezentare a operei de creaţie intelectuală ce 
aparţine altcuiva. 

Faţă de cele de mai sus, în baza art.379 pct.1 lit.b C.p.p. va respinge ca 
nefondat apelul formulat. 

În baza art.192 alin.3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne 
în sarcina acestuia. 

 
9. Infracţiunea de delapidare prevăzută de art. 143 al. 1 din Legea 

nr. 64/1995. Deosebiri faţă de infracţiunea prevăzută de art. 215/1 C.pen. 
 
Textul din legea specială - art. 143 alin.1 al Legii nr. 64/1995 (în prezent art. 

145 alin. 1 din Legea nr. 85/2006) încriminează, ca infracţiune de delapidare, 
însuşirea, folosirea sau traficarea de către administratorul sau lichidatorul averii 
debitorului, precum şi de orice reprezentant sau prepus al acestuia de bani, valori 
ori alte bunuri pe care le gestionează sau administrează.  

Subiectul activ al infracţiunii din legea specială, este deci unul calificat, 
respectiv administratorul sau lichidatorul averii debitorului ori reprezentant sau 
prepus al acestora. În acest sens, administratorul averii debitorului este 
administratorul judiciar, care nu poate fi sub nici o formă administratorul din 
accepţiunea comună, întrucât acesta este actualul debitor. Administratorul judiciar 
apare ca mandatar al justiţiei, mandatul său fiind , pe de o parte legal şi, pe de altă 
parte, judiciar. 

Administratorul statutar al societăţii debitoare, are  însă calitatea cerută de 
lege pentru a fi subiectul activ al infracţiunii de delapidare prevăzută de art. 2151 

C.pen., respectiv aceea de funcţionar , în sensul legii penale – art.147 alin.2 C.pen. 



(salariatul, care are ca atribuţii de serviciu efectuarea de acte de dispoziţie 
referitoare la starea şi circulaţia bunurilor din patrimoniul unei societăţi 
comerciale ). 

 

 Curtea de Apel Cluj, secţia penală şi de minori, decizia nr. 29/A din 14 
februarie 2007 

 

Prin sentinţa penală nr.633 din 9 noiembrie 2006, pronunţată în dosar nr. 
1319/117/2006 al Tribunalului Cluj, a fost condamnat inculpatul M.C.N., la 
pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare prevăzută 
de art. 143 alin.1  din Legea nr. 64/1995 modificată şi republicată, cu aplicarea art. 74 
lit.c şi 76 lit.d C.pen. 

În baza art. 37 lit. a C.pen., s-a constatat că infracţiunea a fost săvârşită în 
stare de recidivă postcondamnatorie, iar în baza art. 83 C.pen, s-a revocat 
suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an închisoare, aplicată 
inculpatului prin decizia penală nr.432/2002 a Curţii de Apel Cluj, pedeapsă ce s-a 
dispus a fi executată alături de prezenta, în final, inculpatul având de executat 
pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare. 

S-a făcut aplicarea art. 71 şi 64 lit. a-c C.pen. 
Au fost respinse pretenţiile civile formulate în cauză. 
A fost obligat inculpatul să plătească 600 lei, cheltuieli judiciare către stat. 
Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Inculpatul M.C.N. este acţionar majoritar şi administrator statutar la SC P.G. 

SA CLUJ-NAPOCA. 
Prin încheierea civilă nr. 3130/C/2002 din 21 iunie 2002, definitivă şi 

executorie, Tribunalul Cluj, în dosar nr. 3799/2002, a dispus deschiderea procedurii 
reorganizării şi lichidării judiciare faţă de debitoarea SC P.G. SA ca urmare a 
admiterii cererii formulate de creditoarea Direcţia Generală a Penitenciarelor şi a 
desemnat în calitate de lichidator pe SC E. SRL CLUJ-NAPOCA. 

Judecătorul sindic, prin încheierea civilă nr. 4498/C/2003 din 17 octombrie 
2003, a confirmat planul de reorganizare a debitoarei SC P.G. SA Cluj-Napoca, 
propus de aceasta, şi a dispus convertirea procedurii judiciare a falimentului în cea a 
reorganizării prevăzută de Legea nr. 64/1995, dispunând ca activitatea societăţii 
debitoare să se desfăşoare sub stricta supraveghere a administratorului judiciar SC  E. 
SRL, desemnată în această  calitate. Inculpatul M.C.N., ca administrator statutar, 
raportat la dispozitivul hotărârii judecătoreşti amintite şi la prevederile Legii nr. 
64/1995, păstra dreptul de a exercita  atributele specifice administrării firmei, însă 
doar sub controlul strict al administratorului judiciar şi al judecătorului sindic, 
urmând ca întreaga activitate desfăşurată în conducerea societăţii să fie circumscrisă 
celor menţionate în „planul de reorganizare”. Curtea de Apel Cluj - Secţia comercială 
şi de contencios administrativ, prin decizia civilă nr. 846/2004 din 16 martie 2004 a 
admis recursul declarat de creditorul SC N.C. SRL Cluj-Napoca împotriva încheierii 
civile nr. 4498/17 octombrie 2003 a Tribunalului Cluj, pe care a casat-o ca fiind 
nelegală şi a trimis cauza spre rejudecare judecătorului sindic pentru continuarea 
procedurii de faliment faţă de debitorul SC P.G. SA Cluj-Napoca. 

Inculpatul, în perioada în care firma sa se afla în procedură de reorganizare 
judiciară, prin două facturi fiscale nr. 3193607 şi nr.3193606 datate 29 februarie 
2004, a înstrăinat în mod fraudulos, fără acordul administratorului judiciar SC E. 
SRL Cluj-Napoca şi a judecătorului sindic, care nici măcar nu au fost înştiinţaţi de 



acest fapt, cele două autoturisme, proprietatea firmei, pe care inculpatul le avea în 
gestiune şi administrare, la preţurile de 15.000.000 lei, respectiv 30.000.000 lei, în 
mod vădit inferioare valorii cu care aceste bunuri mobile erau înscrise în evidenţele 
contabile, de  230.000.000 lei. Inculpatul a acţionat în interesul său, însuşindu-şi 
practic cele două autoturisme, şi cu intenţia de a prejudicia astfel interesele 
patrimoniale ale  creditorilor societăţii, în împrejurarea în care unul dintre 
autoturisme a fost trecut în patrimoniul inculpatului, iar celălalt, a fost vândut către 
martorul Z.S., prieten cu inculpatul, în contul unei datorii preexistente, bunul 
reintrând, la scurt timp, în patrimoniul unei alte firme, administrată tot de inculpat. 
SC C.R.G. SRL, rămânând astfel în posesia şi folosinţa inculpatului. 

Mijloacele de transport (cele două autoturisme) au intrat în patrimoniul 
societăţii ca şi aport la capitalul social şi au rămas în sfera de administrare şi gestiune 
a inculpatului şi după deschiderea procedurii judiciare de reorganizare a firmei, 
întrucât inculpatul nu a fost decăzut de către instanţă din dreptul de a conduce şi în 
continuare activitatea firmei şi de a administra bunurile din averea debitoarei (art. 50 
din Legea nr. 64/1995, republicată), însă activitatea în cadrul firmei a inculpatului a 
fost restricţionată, pe de o parte, prin subordonarea faţă de administratorul judiciar 
şi dispoziţiile judecătorului sindic, iar, pe de altă parte, prin obligativitatea de a se 
conforma celor stipulate în planul de reorganizare. Atitudinea necooperantă a 
inculpatului în relaţiile cu administratorul judiciar SC E. SRL şi cu judecătorul sindic, 
concretizată în refuzul repetat al inculpatului de a pune la dispoziţia acestora 
contabilitatea şi gestiunea societăţii, deşi a fost notificat în acest sens de mai multe 
ori de către administratorul judiciar, avertizat şi sancţionat de către judecătorul 
sindic, a avut ca şi consecinţă împiedicarea de către inculpat a identificării şi 
valorificării activelor societăţii şi ascunderea de către inculpat a dispoziţiilor sale cu 
privire la mijloacele de transport înstrăinate la data de 29 februarie 2004, prin 
nepredarea documentelor contabile ce atestau vânzările. 

Aceste aspecte reies atât din cuprinsul încheierilor emise de judecătorul sindic 
cât şi din „rapoartele privind activitatea desfăşurată de SC E. SRL ca administrator şi 
lichidator judiciar al SC P.G. SA notificările trimise inculpatului prin care era somat 
să predea documentele contabile. 

Administratorul judiciar a aflat despre vânzarea activelor-mijloace de 
transport din patrimoniul debitoarei, de către inculpat, doar cu ocazia declanşărilor 
cercetărilor penale faţă de inculpat în cadrul prezentului dosar, aşa cum reiese din 
probele administrate: adresele emise de SC  E. SRL, declaraţia martorului L.R.L.- 
consilier juridic la SC E. Cluj-Napoca, ce a avut atribuţii şi în ceea ce priveşte 
debitorul SC P.G. SA, care a arătat că inculpatul nu le-a adus la cunoştinţă şi nici nu 
le-a cerut acordul pentru înstrăinarea celor două autoturisme; totodată, a arătat că în 
perioada de reorganizare, inculpatul în calitate de administrator statutar al societăţii, 
nu avea dreptul să facă nici un fel de plăţi fără acordul expres al administratorului 
judiciar. 

Autoturismele în cauză, raportat la situaţia patrimoniului SC P.G. SA 
constituiau cea mai mare valoare a imobilizărilor corporale. De asemenea, nu trebuie 
făcută abstracţie şi de natura acestora, ele fiind mult mai uşor vandabile în situaţia 
ipotezei lichidării unei părţi din activele debitoarei, în raport cu celelalte bunuri ce 
constituiau activele acesteia (investiţii făcute în amenajarea restaurantului „R.G.”, 
stocuri reduse considerabil pe parcursul procedurii judiciare constând în materiale de 
construcţii necesare realizării lucrărilor în care era implicată societatea comercială, 
creanţe, contestate însă de debitor, cum este cazul celei invocate faţă de SC  „N.C. 
SRL. Preţul de vânzare a fost stabilit arbitrar de către inculpat, fără vreo estimare din 



partea unui evaluator autorizat, aşa cum se cere în cazul lichidării legale, permise de 
bunuri din averea comerciantului aflat în procedură judiciară (art. 114 din Legea nr. 
64/1995). Vânzarea neîncadrându-se în condiţiile obişnuite de exercitare a activităţii 
curente trebuia supusă autorizării din partea judecătorului sindic, procedura 
prevăzută de Legea nr. 64/1995 (art.52) impunând înştiinţarea şi a creditorilor 
despre intenţia de  înstrăinare de bunuri din averea debitorului, cu posibilitatea 
acestora de a contesta operaţiunea. Modul în care a procedat inculpatul, reflectă 
intenţia acestuia de a frauda drepturile creditorilor prin transferul cu caracter 
patrimonial doar în interesul său propriu. Preţul total de 45.000.000 lei, aferent 
vânzătorilor, nu a fost încasat şi vărsat în contul unic bancar al SC P.G. SA, 
verificările efectuate de către noul lichidator judiciar SC J. SRL Cluj-Napoca relevând 
faptul că nu există nici o dispoziţie de depunere în contul bancar al sumei arătate, cu 
toate că martorul Z.S. susţine că a plătit suma de 15.000.000 lei. 

Inculpatul, audiat în cauză a recunoscut comiterea faptei, invocând în apărare 
că nu se simte vinovat de vânzarea autoturismelor, întrucât în perioada octombrie 
2003-aprilie 2004 nu i s-a ridicat dreptul de administrare al societăţii, fiind singura 
persoană care putea desfăşura activităţi de antreprenoriat. Inculpatul a declarat că la 
data vânzării autoturismelor, acestea erau amortizate iar banii obţinuţi cu titlu de 
preţ i-a depus în contul societăţii  deschis de lichidatorul judiciar la A.B.. Astfel, 
primul autoturism marca Jeep l-a cumpărat inculpatul personal cu suma de 
30.000.000 lei, iar pe cel marca Ford l-a vândut numitului Z.S. cu suma de 
50.000.000 lei. Ulterior, martorul Z.S. i-a revândut maşina cu suma de 15.000.000 
lei pentru că nu o putea folosi. Cele două autoturisme au fost vândute prin două 
facturi fiscale. Totodată, inculpatul a declarat că a avut acordul administratorului 
judiciar SC E. SRL Cluj-Napca de a face plăţi în contul societăţii, afirmaţie nereală, 
întrucât din declaraţia martorului L.R.L., rezultă contrariul. 

În concluzie, instanţa a apreciat că operaţiunea de înstrăinare a celor două 
autoturisme relevă caracterul fraudulos al acesteia, întrucât vânzarea nu se 
încadrează în condiţiile specifice de exercitare a activităţii curente a debitoarei, 
pentru aceasta nu s-a solicitat şi primit autorizarea din partea judecătorului sindic şi 
a administratorului judiciar, vânzarea nu a fost stipulată în cuprinsul planului de 
reorganizare judiciară n care, din contră, s-a făcut referire la faptul că cele două 
autoturisme au cea mai mare valoare în ceea ce priveşte imobilizările corporale, 
tranzacţia patrimonială a fost efectuată personal de către inculpat, deşi era interesat 
în aceasta, fiind dobânditorul unuia dintre cele două autoturisme, preţul nu a fost 
încasat şi virat în conturile societăţii -  proprietara bunurilor. Toate acestea 
evidenţiază, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că transferul patrimonial urma să-i 
procure un folos material inculpatului, a fost făcut în interesul acestuia şi nu pentru 
stingerea pasivului societăţii, cu prejudicierea intereselor patrimoniale ale 
creditorilor societăţii, întrucât bunurile au fost scoase din sfera de urmărire silită 
colectivă. 

S-a constatat că fapta inculpatului M.C.N. care, în calitate de asociat majoritar 
şi administrator statutar la SC P.G. SA Cluj-Napoca, firmă aflată în insolvenţă şi care 
forma obiectul procedurilor judiciare prevăzute de Legea nr. 64/1995, în cursul lunii 
februarie 2004 şi-a însuşit în interesul său două autoturisme din patrimoniul 
societăţii amintite, bunuri pe care inculpatul le avea în gestiune şi administrare, 
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de delapidare, prevăzută şi 
pedepsită  de art. 143 alin. 1 din Legea nr. 64/1995 (modificată şi republicată). 

La individualizarea pedepsei aplicată inculpatului, instanţa a ţinut seama de 
gradul de pericol social al faptei, concretizat în modul de săvârşire , de persoana 



inculpatului care este recidivist, de atitudinea relativ sinceră a acestuia în cursul 
procesului penal, acest ultim argument constituind o circumstanţă atenuantă, 
conform art. 74 lit c Cod penal. 

În consecinţă, instanţa, în baza art. 76 lit d Cod penal a coborât pedeapsa sub 
minimul special prevăzut de legea penală şi a aplicat inculpatului o pedeapsă de 6 
luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare, prevăzută şi pedepsită 
de art. 143 alin 1 din Legea nr. 64/1995 (modificată şi republicată). 

În baza art. 37 lit a Cod penal s-a constatat că prezenta infracţiune a fost 
săvârşită în stare de recidivă postcondamnatorie, iar în baza art. 83 Cod penal s-a 
revocat beneficiul suspendării condiţionate privind pedeapsa de 1 an închisoare ce i-a 
fost aplicată prin Decizia penală nr. 432/R/18 septembrie 2002 a Curţii de Apel Cluj, 
ce a fost cumulată aritmetic la pedeapsa nou aplicată, inculpatul urmând să execute 
în final, pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare. 

S-a făcut aplicarea art. 71, 64 lit a-c Cod penal. 
Cu privire la latura civilă, în cauză, s-a constituit ca părţi civile, creditorii, SC 

P.G. SA; Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti reprezentată legal prin 
DGFP – Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Cluj-Napoca cu suma de 
306.468 lei, plus dobânzi şi penalităţi de întârziere în continuare calculate conform 
reglementărilor legale în vigoare (art. 114 şi următoarele din OG nr. 92/2003 
republicată), începând din data de 27 martie 2004 şi până la data achitării tuturor 
obligaţiilor bugetare; Autoritatea pentru valorificarea Activelor Statului ce a preluat 
creanţa de la Casa de Asigurări de Sănătate Cluj cu suma de 7.607,75 USD, SC N.C. 
SRL care a arătat că îşi menţine constituirea de parte civilă din faza de urmărire 
penală, respectiv suma de 2.935.466.573 lei. 

Instanţa, în baza art. 14 şi 346 Cod procedură penală, combinat cu art. 998-
999 Cod civil , a respins ca neîntemeiate pretenţiile civile formulate în cauză, întrucât, 
nu există raport de cauzalitate directă între creanţele solicitate de creditorii SC P.G. 
SA Cluj şi fapta inculpatului, urmând ca părţile civile să-şi recupereze sumele 
datorate cu titlu de despăgubiri de către debitorul SC P.G. SA Cluj, în cadrul 
procedurii de faliment judiciar, cu atât mai mult cu cât prin Încheierea comercială nr. 
241/ 2 martie 2006 a Tribunalului Comercial Cluj, definitivă şi executorie, a fost 
admisă cererea formulată de lichidatorul SC J. SRL în cadrul procedurii falimentului 
privind pe debitoarea SC P.G. SA împotriva pârâţilor M.C. şi Z.S., constatându-se 
nulitatea contractelor de vânzare-cumpărare având ca obiect autoturismele mai sus 
amintite, dispunându-se readucerea bunurilor în patrimoniul debitoarei. 

Împotriva sentinţei Tribunalului Cluj, în termen legal, au formulat apel 
inculpatul M.C.N. şi părţile civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
(A.N.A.F.), prin reprezentantul legal Direcţia Generală a Finanţelor Publice a 
judeţului Cluj şi, respectiv, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului ( 
A.V.A.S. ).  

Partea civilă A.N.A.F. a solicitat desfiinţarea sentinţei atacate, sub aspectul 
laturii civile şi, judecând, să fie admisă acţiunea civilă formulată de această parte şi să 
fie obligat inculpatul la plata despăgubirilor civile solicitate, respectiv plata sumei de 
306.468 lei plus accesorii (dobânzi, majorări şi penalităţi de întârziere) începând cu 
data de 27.03.2004 şi până la achitarea integrală a debitului. 

S-a arătat în motivele de apel ale acestei părţi civile că, în mod greşit prima 
instanţă a respins pretenţiile civile formulate în cauză, întrucât despăgubirile cerute 
de această parte reprezintă creanţe bugetare ale acesteia faţă de societatea al cărei 
administrator este inculpatul, creanţe înscrise în tabelul creditorilor. Cele două 
autoturisme, înstrăinate în mod fraudulos de către inculpat, constituiau cea mai mare 



valoare a imobilizărilor corporale, cu un rol important în reuşita planului de 
reorganizare al societăţii debitoare, iar inculpatul, prin acţiunea sa, a prejudiciat cu 
intenţie interesele creditorilor societăţii. 

Partea civilă A.V.A.S. nu şi-a motivat apelul formulat în cauză. 
Inculpatul a solicitat desfiinţarea sentinţei atacate în privinţa laturii penale şi, 

pronunţarea unei noi hotărâri, prin care să se dispună în principal, achitarea sa de 
sub învinuirea comiterii infracţiunii imputate, în baza art.11 pct.2 lit.a rap. la art. 10 
lit. d C.pr.pen., iar în subsidiar, achitarea sa în temeiul art. 11 pct.2 lit. a rap. la art. 10 
lit. b1 C. pr.pen. şi aplicarea unei amenzi cu caracter administrativ. 

S-a arătat în motivele de apel că sentinţa atacată este netemeinică şi nelegală, 
pentru mai multe motive: 

În primul rând, în cauză nu sunt întrunite elementele constitutive ale 
infracţiunii de delapidare din legea specială - Legea nr.  64/1995, întrucât inculpatul 
nu are calitatea specială a subiectului activ, cerută de lege, respectiv aceea de 
administrator sau lichidator al averii debitorului. 

Totodată, în cauză nu a fost comisă acţiunea cerută de lege pentru existenţa 
laturii obiective a infracţiunii speciale, respectiv acţiunea de însuşire a 
autoturismelor, acestea fiind vândute cu facturi fiscale,  ce au fost înregistrate în 
contabilitatea societăţii. 

Prin acţiunea inculpatului, nu s-a adus nici o pagubă societăţii administrate de 
inculpat şi nici nu s-a obţinut vreun folos material de către inculpat. Prin înstrăinarea 
celor două autoturisme s-a urmărit degrevarea societăţii de bunuri, ce produceau 
pagube şi necesitau cheltuieli inutile. 

Diferenţa dintre valoarea cu care cele două  autoturisme au intrat în societate 
şi preţul  cu care au fost vândute, ce a fost relevată de instanţă, se datorează trecerii 
timpului , vechimii autoturismelor, stării juridice şi stării precare de funcţionare a 
acestora. 

Inculpatul a depus în contul societăţii sume de bani cu titlu de creditare, în 
care se include şi suma de bani obţinută din vânzarea autoturismelor, cu menţiunea 
că inculpatul nu a făcut specificaţia provenienţei sumei de 45 milioane ( preţul celor 
două autoturisme ). 

De asemenea, nu s-a dovedit în cauză intenţia inculpatului de a comite 
infracţiunea de delapidare, înstrăinarea celor două autoturisme fiind făcută doar cu 
scopul de a elimina  anumite costuri ce trebuiau suportate de societate. Valoarea  
actuală a maşinilor este 0 (zero)  , potrivit evidenţelor contabile ale societăţii, astfel că 
bunurile puteau fi vândute chiar şi cu o sumă mai mică, fiind deja amortizate. 
Inculpatul a creditat în mod constant societatea, reuşind să stingă o parte din 
datoriile acesteia, aşa cum rezultă din raportul administratorului judiciar depus la 
dosar, singura intenţie a inculpatului fiind aceea de a redresa societatea şi a salva 
bunurile acesteia. 

Verificând hotărârea atacată, pe baza lucrărilor şi materialului din dosarul 
cauzei, prin prisma motivelor invocate şi a reglementărilor în materie, în virtutea 
dispoziţiilor art. 378 C.pr.pen., Curtea constată următoarele: 

În privinţa apelului inculpatului, 
Pe baza probatoriului administrat în cursul urmăririi penale şi în faza de 

judecată, s-a reţinut de către prima instanţă o stare de fapt corespunzătoare realităţii, 
constând în aceea că, inculpatul M.C.N.-administrator statutar  al debitoarei S.C. 
„P.G.” S.A. Cluj-Napoca, aflată în procedura de reorganizare judiciară - în data de 29 
februarie 2004, a înstrăinat, fără acordul administratorului judiciar S.C.” E.” S.R.L. 
Cluj-Napoca, două autoturisme proprietatea societăţii, respectiv unul marca „Ford”, 



înmatriculat şi unul marca”Jeep Sta-Wagoh” neînmatriculat, cu preţurile de 
15.000.000 lei ROL şi, respectiv 30.000.000 lei ROL, preţuri vădit inferioare valorii 
cu care bunurile erau evidenţiate în contabilitatea societăţii, respectiv aceea de 
230.000.000 lei ROL. 

De menţionat că cele două autoturisme au intrat în patrimoniul societăţii ca şi 
aport la capitalul social din partea acţionarului M.C.N.(act adiţional la contractul de 
societate) la valoarea totală de 230.000.000 lei ROL, la nivelul anului 1998. 

Deschiderea procedurii lichidării şi reorganizării judiciare a debitoarei S.C. 
„P.G.” S.A. Cluj-Napoca, s-a dispus prin încheierea civilă nr. 3130/C/2002 a 
Tribunalului Cluj, iar prin încheierea civilă nr. 4498/C/17.10.2003 a aceleaşi 
instanţe, s-a dispus convertirea procedurii judiciare a falimentului în cea a 
reorganizării prevăzută de legea nr. 64/1995, dispunându-se ca întreaga activitate a 
debitoarei să se desfăşoare sub stricta supraveghere a administratorului judiciar 
desemnat în cauză – S.C. E. S.R.L. 

Chiar dacă ulterior, această încheiere a fost casată de Curtea de Apel Cluj, prin 
decizia civilă nr. 846 din 16 martie 2004, trimiţându-se cauza spre rejudecare 
judecătorului sindic pentru continuarea procedurii de faliment, până la casarea 
acestei încheieri, debitoarea aflându-se în reorganizare, inculpatul, în calitate de 
administrator statutar al acesteia, avea obligaţia să se conformeze acestei încheieri, în 
sensul că, deşi nu i s-a ridicat dreptul de administrare, acesta a fost restricţionat de 
judecătorul sindic, care a stabilit ca activitatea debitoarei să se desfăşoare sub stricta 
supraveghere a administratorului judiciar (în virtutea dispoziţiilor art.50 alin.3 din 
Legea 64/1995 republicată, aşa cum era în vigoare la respectiva dată). Or, vânzarea 
celor două autoturisme s-a realizat de către inculpat, în calitate de reprezentant al 
debitoarei , tocmai în această perioadă, de la  confirmarea planului de reorganizare 
(octombrie 2003)  şi până la data când, Curtea de Apel  Cluj a dispus continuarea 
procedurii falimentului (16 martie 2004),  respectiv la 29 februarie 2004. Inculpatul 
a acţionat ca un administrator de fapt, având acest drept, însă fără a respecta 
restricţia impusă de judecătorul sindic, respectiv fără a avea încuviinţarea 
administratorului judiciar pentru vânzarea celor două autoturisme. 

Apărările inculpatului, în sensul că a avut acordul administratorului judiciar 
pentru acest act de dispoziţie, sunt contrazise de probele de la dosar, respectiv adresa 
S.C. E. S.R.L., declaraţiile martorului L.R.L., consilier juridic la S.C. E. S.R.L şi care a 
făcut parte şi din echipa care s-a ocupat de reorganizarea  debitoarei. 

De asemenea, sunt irelevante apărările inculpatului, în sensul că a avut 
neînţelegeri cu administratorul judiciar, dovadă fiind şi faptul că ulterior a fost 
desemnat un alt administrator judiciar şi că a făcut plângeri penale împotriva 
martorului L.R.L. pentru mărturie mincinoasă. Aceasta deoarece, nu s-a făcut dovada 
că , faţă de martor s-ar fi pronunţat vreo soluţie în ceea ce priveşte comiterea 
infracţiunii de mărturie mincinoasă, iar în privinţa administratorului judiciar, ce a 
fost sancţionat de către Consiliul Superior de Disciplină al Uniunii Naţionale a 
Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare (U.N.P.R.L. ) pentru că a fost reprezentată 
in procedurile de reorganizare de către persoane, care nu aveau calitatea de 
practician în reorganizare şi lichidare – se poate observa că  deciziile acestui consiliu 
de disciplină sunt din septembrie - noiembrie 2004, deci ulterioare comiterii faptei 
de către inculpat, iar pe de altă parte, înlocuirea lichidatorului judiciar S.C. E. S.R.L.  
s-a dispus la data de 20 ianuarie 2005 prin încheierea comercială nr. 83/2005 a 
Tribunalului Comercial Cluj, în considerarea şi a dispoziţiilor deciziei civile nr. 4757 
din 19 octombrie 2004  a Curţii de Apel Cluj - Secţia Comercială, care a statuat că, 
sunt nule actele efectuate după data de 12 mai 2004 (data intrării în vigoare a 



Legii nr. 149/2004, care a modificat Legea nr. 64/1995 ), în cadrul procedurii privind 
pe debitoarea S.C. „P.G.” S.A. Cluj-Napoca, de către  reprezentantul S.C. E. S.R.L. – 
L.R.L.  Aşadar, şi de această dată, este vorba de nulitatea unor acte şi proceduri 
ulterioare comiterii faptei de către inculpat. 

Raportat deci, la lipsa de fundament a apărărilor invocate de inculpat, prima 
instanţă a reţinut o stare de fapt corectă, relativ la  actele de dispoziţie efectuate de 
inculpat cu privire la cele două autoturisme. 

Procedând însă la încadrarea juridică a faptei comise de inculpat, prima 
instanţă, a constatat în mod greşit că fapta acestuia , aşa cum a fost descrisă mai sus, 
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de delapidare prevăzută de art. 143 
alin. 1 din Legea nr. 64/1995 (modificată şi republicată). 

Astfel, textul din legea specială incriminează în art. 143 alin.1 (în prezent art. 
145 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 ), ca infracţiune de delapidare, însuşirea, folosirea 
sau traficarea de către administratorul sau lichidatorul averii debitorului, 
precum şi de orice reprezentant sau prepus al acestuia de bani, valori ori 
alte bunuri pe care le gestionează sau administrează.  

Rezultă deci, că subiectul activ al infracţiunii din legea specială, este unul 
calificat, respectiv , acesta trebuie să fie administratorul sau lichidatorul averii 
debitorului ori reprezentant sau prepus al acestora. În sensul legii speciale, 
administratorul averii debitorului este administratorul judiciar, care nu poate fi sub 
nici o formă administratorul din accepţiunea comună, întrucât acesta este actualul 
debitor. Administratorul judiciar apare ca mandatar al justiţiei, mandatul său fiind , 
pe de o parte legal şi, pe de altă parte, judiciar ( judecătorul sindic îl desemnează şi îi 
stabileşte şi el o serie de sarcini). 

În cauză, inculpatul nu are calitatea cerută de legea specială, el fiind doar 
administratorul statutar al debitoarei, al cărui drept de administrare, nu a fost ridicat 
odată cu încuviinţarea planului de reorganizare, dar a fost restricţionat de judecătorul 
sindic, care a stabilit ca, activitatea debitoarei să se desfăşoare sub stricta 
supraveghere a administratorului judiciar. 

În schimb, inculpatul, în calitate de administrator statutar al societăţii 
debitoare, are calitatea cerută de lege pentru a fi subiectul activ al infracţiunii de 
delapidare prevăzută de art. 2151 C.pen., respectiv aceea de funcţionar , în sensul legii 
penale – art.147 alin.2 C.pen. (salariatul, care are ca atribuţii de serviciu efectuarea de 
acte de dispoziţie referitoare la starea şi circulaţia bunurilor din patrimoniul unei 
societăţi comerciale ). 

Inculpatul, a supus cele două autoturisme  unor operaţii speculative, în 
interesul său, respectiv  unul dintre ele a fost vândut chiar inculpatului, iar celălalt a 
fost vândut martorului Z.S., care la scurt timp l-a revândut inculpatului, de data 
aceasta în calitate de administrator al unei alte societăţi - S.C. R.G. S.R.L. Preţurile de 
vânzare ale maşinilor au fost vădit inferioare valorii reale ale acestora , stabilit 
arbitrar de către inculpat, fără o evaluare autorizată în condiţiile Legii nr. 64/1995. 

Este nefondată apărarea inculpatului, în sensul că,  prin vânzarea celor două 
autoturisme nu ar fi prejudiciat societatea debitoare, deoarece la data vânzării, 
acestea ar fi fost  amortizate, având valoarea contabilă 0 ( zero). 

De observat că, pe lângă faptul că nu a fost dovedită modalitatea în care s-a 
ajuns la această valoare 0 (zero) , ea variază în funcţie de interesele urmărite de 
inculpat. 

În balanţa de verificare  pe luna februarie 2004 (luna în care au fost vândute 
autoturismele), într-adevăr, apar în contul -2133 - mijloace de transport, cu valoarea 
(sold final) zero, în timp ce în mai 2003, când inculpatul, în calitate de preşedinte al 



C.A. al societăţii debitoare întocmeşte şi depune la Tribunalul Comercial Cluj , Planul 
de Reorganizare al societăţii debitoare, menţionează în cuprinsul acestuia că, cea mai 
mare valoare a imobilizărilor corporale o reprezintă două autoturisme aduse ca aport 
la capitalul social  la planul de reorganizare fiind ataşate şi balanţele analitice pe 
lunile ianuarie - mai 2003, unde mijloacele de transport apar la valoarea de 
230.000.000 lei ROL. Nu se dovedeşte cum, în mai puţin de un an, cele două 
autoturisme s-au uzat în totalitate. Chiar dacă, într-adevăr, mijloacele de transport s-
au uzat în timp, nu s-a făcut nici o dovadă în acest sens, nu s-a procedat la o evaluare 
autorizată a cestora în vederea stabilirii unui preţ de vânzare corect . Faptul că, nu s-a 
reuşit până în prezent, vânzarea autoturismelor, deşi s-au organizat 9 licitaţii, iar 
valoarea contabilă a acestora ar fi zero, nu înseamnă că, societatea debitoare nu mai 
putea folosi autoturismele (măcar pentru a fi aduse la masa creditorilor în vederea 
stingerii datoriilor)  şi că, lipsind-o o perioadă de mijloacele de transport( până la 
data anulării vânzărilor de către judecătorul sindic) nu ar fi prejudiciat-o, paguba 
constând tocmai în diferenţa dintre valoarea de la data vânzării (ce trebuie stabilită 
autorizat)  şi preţul  cu care au fost vândute. 

Că preţul a fost stabilit arbitrar, în interesul direct sau indirect al inculpatului ( 
maşinile ajungând în final în patrimoniul inculpatului şi, respectiv, al unei societăţi 
comerciale, administrate tot de el), este dovedit şi de faptul că, în mod inexplicabil, 
autoturismele s-au vândut la preţuri derizorii, în condiţiile în care, inculpatul a 
afirmat că a plătit personal reparaţiile uneia dintre maşini-aproximativ 4000 USD 
(chiar şi la nivelul anului 1998 fiind o sumă considerabilă), iar reparaţiile pentru 
cealaltă maşină fiind suportate de o altă societate a inculpatului. 

Din această perspectivă, a modului arbitrar în care au fost stabilite preţurile de 
vânzare, apar ca irelevante apărările inculpatului, în sensul că banii obţinuţi din 
vânzarea autoturismelor au fost depuşi în contul debitoarei şi, oricum, acest lucru nu 
s-a dovedit, înscrisurile depuse la dosar dovedind doar depunerea unor sume de bani, 
fără a rezulta expres şi provenienţa acestora, iar noul administrator judiciar a 
comunicat că, nu a existat o dispoziţie de depunere a sumei de 45.000.000 lei ROL, 
aferentă vânzării autoturismelor, în contul unic al debitoarei. 

Faţă de considerentele, mai sus expuse, Curtea constată că fapta inculpatului 
M.C.N., care, în calitate de administrator statutar al debitoarei S.C. P.G. S.A., aflată în 
reorganizare judiciară, în data de 29 februarie 2004, a traficat două autoturisme, 
proprietatea debitoarei, prin vânzarea acestora, în interesul său, la preţuri inferioare 
valorii contabile a acestora, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de 
delapidare prevăzută de art. 2151alin 1  C.pen.  

Deoarece condiţiile de incriminare ale infracţiunii reglementate de Codul 
Penal, sunt mai favorabile decât cele din legea specială - Legea nr. 64/1995, în sensul 
că nu se prevede ca sancţiune şi pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, 
apelul inculpatului apare fondat, acesta urmând a fi admis în temeiul art. 379 pct.2 
lit. a C.pr.pen., iar sentinţa atacată va fi desfiinţată cu privire la latura penală a cauzei. 

Pronunţând o nouă hotărâre, în aceste limite, Curtea va condamna pe 
inculpatul M.C.N. la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de 
delapidare prevăzută de art. 2151 alin.1 C.pen., prin schimbarea încadrării juridice a 
faptei, din infracţiunea de delapidare prevăzută de art. 143 alin 1 din Legea nr. 
64/1995. 

La individualizarea judiciară a pedepsei s-au avut în vedere criteriile prevăzută 
de art. 72 C.pen. – limitele speciale ale pedepsei, gradul de pericol social concret al 
faptei, dar şi persoana inculpatului – recidivist, dar cu o atitudine relativ sinceră în 
cursul procesului, recunoscând fapta în materialitatea sa şi prezentându-se în faţa 



organelor judiciare, aceste din urmă împrejurări, fiind reţinute ca circumstanţe 
atenuante, conform art. 74 lit. c C.pen. şi dându-se eficienţă dispoziţiilor art. 76 lit.d 
C.pen. 

În baza art. 83 C.pen. se va revoca suspendarea condiţionată a executării 
pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin Decizia Penală nr. 432/R/2002 a Curţii de 
Apel Târgu-Mureş  şi se va dispune executarea acesteia alături de pedeapsa aplicată 
prin prezenta, în final pedeapsa de executat fiind de 1 an şi 6 luni închisoare, întrucât 
prezenta infracţiune a fost comisă în stare de recidivă postcondamnatorie faţă de 
condamnarea , mai sus arătată, în cauză fiind incidente şi dispoziţiile art. 37 lit. a 
C.pen. 

Nu poate fi primită solicitarea inculpatului, de a se face aplicarea dispoziţiilor 
art. 181 C.pen, respectiv aplicarea unei amenzi administrative, deoarece fapta 
inculpatului, aşa cum a fost descrisă şi analizată mai sus, nu se poate considera că nu 
prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni. Nu poate fi lipsită de importanţă 
fapta inculpatului, având în vedere: împrejurările în care a fost comisă - în timp ce 
societatea se afla în procedura reorganizării, fără acordul sau, cel puţin, înştiinţarea 
administratorului judiciar sau judecătorului sindic; scopul urmărit – interesul 
inculpatului ; urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce ( având în vedere că 
autoturismele au fost, în final, readuse în patrimoniul societăţii, dar numai după 
anularea actelor de înstrăinare de către judecătorul sindic) ; persoana inculpatului – 
recidivist. 

În baza art. 71 C.pen., se vor interzice inculpatului drepturile prevăzută de art. 
64 lit. a-c C.pen. (dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii 
elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; 
dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale ), de la data rămânerii 
definitive a sentinţei şi până la terminarea executării pedepsei închisorii. 

Vor fi menţinute restul dispoziţiilor hotărârii atacate. 
Cât priveşte apelurile părţilor civile Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 
Statului, Curtea constată că acestea sunt nefondate. 

În mod corect prima instanţă a respins ca neîntemeiate pretenţiile civile 
formulate în cauză, constatând că nu există legătură de cauzalitate între aşa-zisul 
prejudiciu invocat de acestea şi infracţiunea comisă de inculpat. 

Urmarea imediată a infracţiunii de delapidare, constă în atingerea  adusă 
patrimoniului societăţii, ale cărei bunuri au fost vândute de inculpat, urmare având 
ca efect  obiectivat, paguba produsă în patrimoniul societăţii.  

Ori, părţile civile au solicitat despăgubiri constând  în valoarea creanţelor pe 
care le au faţă de societatea debitoare şi cu care s-au înscris în tabloul creditorilor, în 
cadrul procedurii falimentului urmând a fi valorificate şi creanţele acestora, cu privire 
la  cele doua autoturisme  dispunându-se readucerea acestora în patrimoniul 
debitoarei, urmare a anulării celor două contracte de vânzare-cumpărare (încheierea 
comercială nr. 241/2 martie 2006 a Tribunalului Cluj). 

În consecinţă, în baza art. 379 pct.1 lit.b C.pr.pen. vor fi respinse ca nefondate  


