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Curtea de Apel Cluj 
 
 

DECIZII RELEVANTE  
 

ale Secţiei civile, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie 
trimestrul I, anul 2011 

Contract de vânzare cumpărare încheiat între fostul Statul Român şi fostul 
chiriaş, în temeiul Legii nr. 213/1995. Constatarea nulităţii absolute. Sistem de 

carte funciară. Analizarea bunei-credinţe a subdobânditorului la momentul 
încheierii contractului de vânzare-cumpărare 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 304 din 27 ianuarie 2011  

Prin sentinţa civilă nr. 348/13.01.2010, a Judecătoriei Cluj-Napoca, a fost admisă 
cererea extinsă şi precizată formulată de reclamanţii L.E. si L.E.A., în contradictoriu cu pârâţii 
Consiliul local al mun. Cluj-Napoca, Primarul mun. Cluj-Napoca, C.I., D.A., C.I., B.M.. 

 S-a constatat nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare mr. 32193/1997, 
încheiat între pârâtul de rând 1 şi antecesorul pârâţilor de rând 2-4, având ca obiect 
apartamentul nr. 1 din Cluj-Napoca, P-ţa A. nr. 3, înscris iniţial în Cf 122960 Cluj, sub A+1, nr. 
Topo 278/1 şi în Cf 122961, sub A+1, nr. Topo 278/1/I, ambele sistate cu încheierea nr. 
2124/1999 şi reînscrise în Cf nr. 1415 Cluj sub A+1 şi A+2 cu nr. Topo 278 şi 278/2. 

 S-a dispus radierea înscrierii de sub B+7 din cf nr. 1451 Cluj. 
 Pârâţii au fost obligaţi în solidar la plata cheltuielilor de judecată în favoarea 

reclamanţilor, în cuantum de 2675 RON, reprezentând onorariu de expert şi de avocat. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, judecătoria a reţinut că reclamanţii au înregistrat 

acţiunea de faţă în anul 2002 la Judecătoria Cluj-Napoca, litigiul parcurgând mai multe faze 
procesuale, fiind apoi înregistrat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca sub nr. de mai sus, urmare 
casării cu trimitere pentru rejudecare dispusă de ICCJ prin decizia civilă nr. 3211/21 mai 2008. 

 Apartamentul nr. 1 ce face obiectul contractului de vânzare-cumpărare nr. 32913/1997, 
parte a imobilului situat în P-ţa A. nr. 3, înscris în CF nr.1451, a constituit proprietatea 
antecesorilor reclamanţilor din prezenta acţiune fiind naţionalizat în baza Decretului nr. 
92/1950. În anexa acestui decret, la poziţia nr. 310, este înscris proprietarul tabular L.C.. 

 Prin decizia civilă nr. 97/A/2007 a Curţii de Apel Cluj, s-a admis apelul declarat de 
reclamanţii L.E. şi R.D.L. (decedată în cursul procesului, el fiind continuat de L.A.E.) 
împotriva sentinţei civile nr. 1109/13.12.2006 a Tribunalului Cluj, pe care a desfiinţat-o şi a 
trimis cauza spre rejudecare Tribunalului Cluj. Prin decizia mai sus arătată, Curtea de Apel 
Cluj a stabilit că în rejudecare instanţa a avut în vedere îndrumările vizând soluţionarea în 
fond a pricinii, date de curte ca instanţă de recurs în primul ciclu procesual, prin decizia civilă 
nr. 302/1.02.2006 pronunţată în dosarul nr. 16972/2005 al Curţii de Apel Cluj. Astfel, dacă 
prin sentinţa civilă nr. 3224/1998 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 
7545/1998 s-a constatat că imobilul situat în Cluj-Napoca, P-ţa A. nr. 3, înscris în CF nr. 1451 
Cluj, nr. top 278 a fost preluat de către Statul Român fără titlu şi s-a dispus restabilirea 
situaţiei anterioare de carte funciară, în recurs, Curtea de Apel Cluj (decizia civilă nr. 885/1999 
dosar nr. 1290/1999) a admis recursul pârâtului Consiliul Local al mun. Cluj-Napoca, a casat 
decizia nr. 1494/A/1998 pronunţată în apel de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 5596/1998, a 
admis apelul declarat de pârât împotriva sentinţei civile nr. 3224/1998 pe care a schimbat-o în 
sensul respingerii acţiunii în revendicare formulată de reclamanţi. Pentru a pronunţa această 
soluţie, Curtea de Apel Cluj a apreciat că naţionalizarea imobilului mai sus descris s-a făcut cu 
respectarea dispoziţiilor Decretului nr. 92/1950.  

Instanţa a reţinut că prevederile art. 2 alin. 1 lit. a ale Legii nr. 10/2001 consacra ope 
legis că naţionalizările făcute în temeiul Decretului nr. 92/1950 sunt considerate preluări fără 
titlu valabil. Ca atare, orice altă discuţie antamată şi dezvoltată pe această temă de către pârâţi 
este inutilă, superfluă. Nu este nevoie de constatări suplimentare din partea instanţei, de petite 
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speciale formulate de reclamanţi. Textul legal este mai mult decât suficient şi este mai presus 
de orice dubiu.  

Legea specială în discuţie dispune imperativ la art. 4 alin. 1 că de dispoziţiile sale 
beneficiază inclusiv moştenitorii persoanelor îndreptăţite la restituire. 

Prevederea legală precizată anterior este opozabilă şi aplicabilă în folosul sau în contra 
oricăror persoane. Însă această opozabilitate a fost asigurată si prin înscrierea dreptului de 
proprietate al petentilor în cartea funciară colectivă a imobilului în care se găseşte şi 
apartamentul litigios. 

În mod just au subliniat reclamanţii că se impune a se face aplicaţiunea cunoscutului 
principiu de drept resoluto jure dantis, resolvitur jus accipiens, cu atât mai mult cu cât statul 
vânduse un bun care nu îi aparţinea, toate actele subsecvente încheiate de către Statul Român, 
de la actul de naţionalizare, deci şi contractul atacat, au fost sancţionate cu nulitatea absolută, 
ca urmare a constatării de către instanţele competente, în mod definitiv, executoriu şi 
irevocabil, a trecerii în proprietatea statului a imobilului litigios fără titlu valabil. Raportat la 
această situaţie, apare de necontestat necesitatea constatării nulităţii absolute a contractului 
atacat si, pe cale de consecinţă, repunerea petenţilor, în calitate de unici moştenitori legali ai 
foştilor proprietari tabulari, în drepturile lor legitime. 

Instanţa a mai reţinut că Legea nr. 112/1995, temeiul în baza căruia s-a încheiat 
contractul de vânzare – cumpărare atacat, prohibea cu desăvârşire înstrăinarea imobilelor 
către chiriaşi anterior soluţionării irevocabile a cererilor de retrocedare formulate în temeiul 
aceluiaşi act normativ de către foştii proprietari sau moştenitorii acestora. 

Astfel după cum rezulta din listele publice depuse la dosar de către pârâtul Consiliul 
Local al Municipiului Cluj–Napoca, apărea cerere de revendicare a imobilului formulată in 
temeiul Legii nr. 112/1995, cerere înscrisă la poziţia 283/27.05.1996. 

 Pe lângă necesitatea aplicării principiului resoluto jure dantis resolvitur jus accipiens 
ca urmare a constatării nelegalei treceri în proprietatea statului a imobilului litigios, cu 
consecinţa firească a constatării nulităţii absolute a tuturor actelor subsecvente, trebuie să se 
procedeze la analizarea bunei – credinţe ca prezumţie instituită de către legiuitor în favoarea 
subdobânditorilor, prin legile speciale în vigoare în materie, pornind de la aceea ca această 
prezumţie, consacrată, de altfel, în dreptul comun, în primul rând, art. 1899 din Codul civil, 
este una relativă si nu absolută, putând fi răsturnată prin orice mijloc de probă permis de lege. 

 Pentru efectuarea acestui demers, trebuie să se analizeze conduita activă sau pasivă a 
persoanei îndreptăţite si a subdobânditorilor, acestora incumbându-le obligaţia de a face 
dovada conduitei active si, pe cale de consecinţă, urmând a fi sancţionat cel care a avut o 
conduită pasivă. 

 Reaua – credinţă a pârâţilor din cauză, cu atât mai mult cu cât aceştia au funcţionat 
ca şi magistraţi, neputându-se prevala de necunoaşterea sau neînţelegerea prevederilor legale 
si a riscurilor, vine si întăreşte faptul că petitul privind constatarea nulităţii absolute a 
contractului atacat se impune a fi admis, prevederile art. 46 din Legea nr. 10/2001 referitoare 
la buna – credinţă la momentul dobândirii imobilului neputând fi reţinute în favoarea acesteia 
în speţă. 

 Prevederile Normelor metodologice de aplicare ale Legii nr. 10/2001 aprobate prin 
H.G. nr. 498/2003, respectiv punctul 4.3. teza a 2 a din aceste norme, sunt în sensul că 
“înstrăinările intervenite după introducerea normei care permite cenzurarea de către 
instanţele judecătoreşti a valabilităţii titlului (art. 6 din Legea nr. 213/1998 cu completările 
ulterioare) menţinerea sau, după caz, anularea actului translativ de proprietate este 
condiţionată de dovedirea bunei – credinţe a subdobânditorului la momentul înstrăinării”.  

 Analizând această prevedere legală specială, instanţa a constatat că ne aflăm în situaţia 
juridică a unei derogări de la principiul de drept comun potrivit căruia bona fides praesumitur 
(buna credinţă se prezumă), instituindu-se, aşadar, obligaţia ca, în cazul intentării de către 
persoana îndreptăţită a unei acţiuni în constatarea nulităţii absolute a unui contract de 
vânzare – cumpărare încheiat în temeiul Legii nr. 112/1995 după data de 24.11.1998, 
subdobânditorul să îşi dovedească, prin orice mijloc de probă permis de lege, buna sa credinţă 
în momentul încheierii actului litigios. 
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 Având în vedere că “acele înstrăinări efectuate în temeiul Legii nr. 112/1995, cu 
modificările ulterioare şi cu deplina respectare a condiţiilor legii până la apariţia Legii nr. 
213/1998 (în 24. 11. 1998) au beneficiul deplin al protecţiei Legii nr. 10/2001, cu modificările 
ulterioare, în sensul că sunt recunoscute şi conservate efectele acestor acte”, se poate 
concluziona că legiuitorul vorbeşte despre acele acte de înstrăinare încheiate anterior datei de 
24.11.1998, pentru care funcţionează buna credinţă a subdobânditorului la momentul 
încheierii actului juridic. De remarcat este, însă, faptul că aceasta este o prezumţie relativă şi 
nu una absolută, care poate fi răsturnată prin orice mijloc de probă, sarcina probei revenind 
celui care cade în pretenţii. Esenţa acestei interpretări se bazează în fapt pe analizarea şi 
explicarea conduitei active sau pasive, după caz, pe care trebuie să o aibă sau au avut-o atât 
persoana îndreptăţită, cât şi subdobânditorul la momentul încheierii actului atacat. Este, de 
altfel, de notorietate faptul că, prin norme metodologice de aplicare ale unor dispoziţii legale, 
nu se pot răsturna principii de drept valabile şi recunoscute în legislaţia română. 

Ca atare, inclusiv aceste norme analizate vin şi confirmă justeţea cererii deduse 
judecăţii, prezumţia bunei – credinţe a subdobânditoarei din cauză fiind răsturnată de către 
petenţi prin prisma materialului probator scris administrat in dosar, de-a lungul ciclurilor 
procesuale. 

 Esenţială pentru justa soluţionare a cauzei este conduita activă sau pasivă avută de 
către persoanele îndreptăţite şi de către subdobânditori la momentul încheierii contractului de 
vânzare – cumpărare. 

 S-a stabilit deja, cu certitudine, că imobilul litigios apărea ca fiind revendicat pe listele 
publice. Aceste liste, pe lângă faptul că au fost afişate la sediul Prefecturii, au fost făcute 
publice la acea dată, aspect de notorietate publică, neputându-se afirma de către nicio 
persoană că nu avea de unde să ia la cunoştinţă care erau imobilele revendicate în temeiul 
Legii nr. 112/1995. 

 Deşi, în apărare, pârâţii au invocat prevederile art. 46 din Legea nr. 10/2001, în 
prezent, art. 45 alin. 2, ei nu intră în categoria celor protejaţi de prevederea precizată, deci 
acest text legal nu este incident în speţă. 

In mod cât se poate de întemeiat au apreciat şi reclamanţii că, prima dovadă stă tocmai 
în depunerea la dosarul cauzei a listelor publice în care erau trecute imobilele revendicate, liste 
în care apărea revendicarea asupra imobilului litigios, liste publice din care reiese cu claritate 
publicarea solicitării de restituire a imobilului în temeiul Legii nr. 112/1995. Apare ca evident 
faptul că pârâţii puteau să ia la cunoştinţă despre cererea de revendicare a imobilului litigios, 
fie direct din lecturarea acestor liste, fie din nenumăratele ziare în care acestea au fost 
publicate. Pasivitatea de care aceştia au dat dovadă prin neconsultarea listelor publice nu 
poate fi un argument pe care să îl invoce în apărare în vederea dovedirii bunei sale credinţe, 
fiind arhicunoscută, la momentul aplicării Legii nr. 112/1995, necesitatea consultării acestor 
liste de către toţi subdobânditorii. Cunoscând acest fapt, pârâtul de ordin 3 a încheiat 
contractul de vânzare–cumpărare atacat pe propriul său risc, fiind absolut nejustificată 
invocarea, în acest moment, a bunei – credinţe. 

Pârâţii se află în eroare atunci când au apreciat că se impunea notificarea expresă a lor 
de către reclamanţi despre restituirea în discuţie. O conduită diligentă din partea lor ar fi 
presupus demersuri în acest sens, cu atât mai mult cu cât ele erau la îndemână, erau facile. 

 Un alt aspect deosebit de elocvent pentru chestiunea în discuţie şi pentru justa 
soluţionare a pricinii este refuzul de a se prezenta la interogatoriu, cerere în probaţiune admisă 
la solicitarea reclamanţilor, impunându-se, în acest sens aplicarea prevederilor art. 225 din C. 
proc. civ. Or, de necunoaşterea legii nu se poate prevala nimeni pentru a susţine o eventuala 
bună – credinţă. Existenta cererii de revendicare formulată în temeiul Legii nr. 112/1995 a fost 
confirmata şi de către pârâtul Consiliul Local, prin răspunsul la întrebarea nr. 2 din 
interogator. 

Instanţa a mai reţinut că reaua – credinţă a pârâtului Statul Roman prin Consiliul 
Local, la momentul încheierii contractului atacat, este indiscutabilă în cauza, deoarece această 
parte contractantă cunoştea că preluarea imobilului litigios s-a făcut fără titlu, astăzi, acest 
pârât, invocându-si în cauza pendinte, propria culpă, aspect de netolerat, raportat la 
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dispoziţiile art. 108 alin. 4 din Codul de procedură civilă şi la principiul fundamental de drept 
în acest sens. 

Pârâţii subdobânditori ai acestui imobil nu se pot prevala în apărare de existenta unei 
erori comune şi invincibile care sa le creeze un titlu valabil şi care să poată să le acorde 
beneficiul bunei – credinţe. 

Ceea ce, în realitate, se impune a se avea în vedere este aspectul că era şi este de 
notorietate faptul că majoritatea covârşitoare a imobilelor preluate au suferit de preluare 
abuzivă si forţată de la proprietarii acestora. Tot de notorietate este si aspectul că, la momentul 
achiziţionării unui imobil, cumpărătorul are obligaţia, dar si posibilitatea, de a verifica vechea 
carte funciară a imobilului, document din care rezultă fără echivoc aspectul că Statul Roman 
şi-a înscris dreptul de proprietate cu titlu de naţionalizare în temeiul Decretului nr. 92/1950. 
În aceste condiţii, ar apare absurdă şi nelegală reţinerea bunei credinţe în favoarea intimaţilor 
subdobanditori, aceştia având obligaţia să cunoască faptul că statul nu avea un titlu valabil 
asupra imobilului şi, implicit, nici dreptul să transmită în mod valabil proprietatea asupra 
acestui apartament. Această obligaţie a acestor pârâţi, care nu a fost respectata de către 
aceştia, relevă vicierea titlului lor de proprietate cauzată de vicierea titlului de proprietate al 
transmiţătorului, cumpărând, astfel, imobilul litigios pe propriul lor risc, cunoscând că nu pot 
dobândi acest imobil cu titlu valabil de la un neproprietar si neputând beneficia de protecţie în 
faţa adevăraţilor proprietari, deci, neputându-se reţine în favoarea acestora prezumţia bunei – 
credinţe. 

Existenta unei erori comune şi invincibile este pe deplin exclusă. Pentru a putea vorbi 
despre existenta acesteia, este necesar ca ambele părţi contractante să se fi găsit într-o eroare 
comună si invincibilă, în speţă neputându-se vorbi despre aceasta, raportat la conţinutul cărţii 
funciare nr. 104 Cluj – în care este înscris dreptul de proprietate al petenţilor – şi faţă de 
cunoaşterea de către Statul Roman a caracterului abuziv al preluării acestui imobil. 

 Capetele de cerere privind radierea dreptului de proprietate din CF şi înscrierea 
dreptului de proprietate al reclamanţilor în calitate de moştenitori legali ai foştilor proprietari 
tabulari este o consecinţă firească a admiterii primului capăt de cerere, impunându-se ca 
acesta să urmeze calea principalului. Atâta timp cât a fost constatată irevocabil calitatea 
petenţilor de moştenitori legali ai foştilor proprietari tabulari, radierea înscrierii solicitată a 
fost admisă. 

In sensul admiterii cererii de faţă, vin şi prevederile art. 20 alin. 1 coroborat cu art. 25 
alin. 1 din Legea nr. 7/1996, texte care, în esenţă, prevăd că dreptul de proprietate şi celelalte 
drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciară pe baza actului prin care s-
au constituit ori s-au transmis în mod valabil, înscrierea producându-si efectul opozabilităţii 
de la data înregistrării cererii, ordinea înregistrării determinând rangul înscrierilor. Totodata, 
Capitolul II din Legea nr. 7/1996 prevede cu exactitate modalitatea în care dreptul de 
proprietate poate fi înscris în CF, precum şi procedura specială care se impune a fi urmată. 
Demn de remarcat în cauză este aspectul că pârâţii nu au uzat de calea legală prevăzută de 
legea specială, aspect care relevă fără putinţă de tăgadă că cererea de constatare a nulităţii 
contractului a fost admisă, antecesorul pârâţilor ori aceştia personal nu şi-au înscris contractul 
atacat în cartea funciară. 

Astfel, în sensul acestor susţineri sunt prevederile art. 25 alin. 1 teza primă coroborate 
cu prevederile art. 30 alin. 1 din Legea nr. 7/1996, texte care prevăd că înscrierea dreptului de 
proprietate devine opozabilă de la data formulării cererii şi că atâta timp cât în cartea funciară 
este înscris un drept real în folosul unei persoane, se prezumă că dreptul exista în favoarea sa, 
dacă a fost dobândit cu bună – credinţă. Mai departe, art. 31 alin. 2 din aceeaşi lege arată că 
este considerat de bună – credinţă cel care, la data înregistrării cererii în folosul său, nu avea 
opusă prin notare nicio acţiune prin care să se conteste conţinutul acesteia. Demn de remarcat 
este faptul că asupra apartamentului în litigiu este înscris dreptul de proprietate al 
antecesorului petenţilor pentru apartamentul în discuţie şi nicidecum al pârâţilor în temeiul 
contractului atacat. Încrederea pârâţilor în conţinutul cărţii funciare, în care figura dreptul 
Statului este inutilă şi ineficientă, deoarece titlul acestuia este profund alterat în substanţa sa, 
ceea ce face ca opozabilitatea faţă de terţi să aibă mult de suferit, esenţială fiind oricum 
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coroborarea datelor speţei, premisa primordială fiind lipsa titlului valabil al statului, aspect ce 
atrage în lanţ, ca piesele de domino, celelalte consecinţe juridice. 

Relevant în cauză este aspectul că, în cartea funciară, după cum rezultă fără dubiu, nu a 
existat nicicând vreo înscriere sau notare făcută în folosul pârâţilor. 

Este evident că teza instituită de art. 30 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 este pe deplin 
aplicabilă petenţilor, sens în care opinează că se impune admiterea acţiunii ca fiind temeinică 
şi fondata. În acelaşi sens sunt şi prevederile art. 26 alin. 1 din Legea nr. 7/1996, articol ce 
reglementează exhaustiv modalităţile în care drepturile reale sunt opozabile terţilor fără 
înscriere în cartea funciară, respectiv atunci când acestea provin din succesiune, accesiune, 
vânzare silită şi uzucapiune. Deci, se poate constata că nu ne găsim în prezenţa niciunuia 
dintre aceste cazuri. Această teza este întărită prin alin. 2 al art. 26 care prevede că, în aceleaşi 
condiţii, sunt opozabile drepturile reale dobândite prin hotărâri judecătoreşti – cazul lor. 

Prevederile alin. 2 al art. 26 din Legea nr. 7/1996 stabilesc că sunt opozabile drepturile 
reale dobândite prin hotărâri judecătoreşti chiar şi fără înscriere în cartea funciară, 
opozabilitatea acesteia operand ope legis. 

Instanţa a reţinut că jurisprudenţa în materie a CEDO a statuat că, din compararea 
celor două titluri, preferabil este titlul fostului proprietar, argumentele găsindu-se în cauzele 
Păduraru, Raicu, Toganel şi Grădinaru si Strainu contra Statului Roman.  

Este evident că, prin prisma art. 1 din Primul Protocol adiţional la Conventie, nicio 
persoană nu poate fi privată de proprietatea sa decât pentru cauza de utilitate publica, articol 
care este pe deplin aplicabil şi în speţa de faţă, dată fiind modalitatea în care antecesorii 
reclamanţilor au fost deposedaţi de proprietatea asupra imobilului litigios.  

Deposedarea subdobânditorilor de proprietatea obţinută ulterior apariţiei Legii nr. 
112/1995 este condiţionată de răsturnarea prezumţiei de buna – credinţă instituită în favoarea 
lor, rămânând clar aspectul că unica chestiune care se impune a fi stabilită în cauză este aceea 
dacă aceştia au fost sau nu de bună – credinţă la momentul încheierii actului atacat. De altfel, 
întreaga probaţiune s-a îndreptat în sensul dovedirii relei – credinţe a acestora la momentul 
încheierii actului, aspect de necontestat. 

În mod just au arătat reclamanţii că, în speţă, nu se poate pune în discuţie necesitatea 
aplicării prevederilor internaţionale, respectiv art. 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO, petenţii 
producând în prezentul dosar toate dovezile necesare demonstrării aspectului ca antecesorii 
lor au suferit o deposedare abuzivă, nejustificată de nicio măsură care ar fi putut conduce 
statul la preluarea forţată a dreptului de proprietate. Deoarece Legea nr. 10/2001 protejează 
subdobânditorii numai în măsura în care aceştia au fost de bună – credinţă la momentul 
încheierii actului şi întrucât legile internaţionale fac, o dată în plus, dovada aspectului că 
antecesorii lor sunt cei cu adevărat prejudiciaţi, a fost impusă în mod cert si din acest punct de 
vedere admiterea acţiunii. 

Nici chiar pe fondul efectiv al modificărilor aduse Legii nr. 10/2001, acest act normativ 
nu schimbă esenţa stabilită în mod iniţial de către legiuitorul român, sfera acestor modificări 
fiind restrânsă. 

Din analiza acestor prevederi legale, se poate constata că actul normativ consolidează 
numai contractele încheiate în temeiul Legii nr. 112/1995 cu bună – credinţă şi cu respectarea 
prevederilor acestei legi, practic întărindu-se exclusiv forma iniţială a Legii nr. 10/2001 care 
făcea distincţie clară între subdobânditorii de bună – credinţă şi cei de rea – credinţă, acest 
principiu existând ab initio în legea specială. Practic, prin prisma prevederilor acestei legi, 
instanţa de judecată este trimisă din nou să analizeze, astfel după cum, de altfel, s-a apreciat şi 
până în prezent, buna sau reaua – credinţă a părţilor la momentul încheierii contractului în 
temeiul Legii nr. 112/1995. Desfiinţarea unui asemenea act nu ţine de intrarea în vigoare a 
actului normativ în discuţie, acesta nefăcând altceva decât să aplice, din nou, principiul bunei 
– credinţe ca prezumţie relativă, fără să o transforme într-una absoluta care să nu mai poată fi 
răsturnată conform prevederilor art. 1169 din C. civ. .  

In speţă, rămâne cert şi mai presus de orice dubiu aspectul că reclamanţii au dovedit 
fără echivoc aspectul că apartamentul litigios nu putea fi înstrăinat către pârâţi, că era 
revendicat, că despre procesele lor cu Statul Roman subdobânditorii ar fi putut să cunoască 
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dacă analizau cartea funciară a imobilului etc, toate acestea rezultând din actele scrise ale 
dosarului. 

Se impune cu necesitate aplicarea sancţiunilor corespunzătoare actelor încheiate de 
către subdobânditori pentru imobile care, în mod real şi efectiv, nu se găseau în circuitul civil, 
pentru a putea constitui obiectul unei înstrăinări. 

 În consecinţă, pentru considerentele ce preced, cererea de faţă a fost admisă, s-a 
constatat nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare şi s-a dispus radierea 
înscrierii de sub B7 din cf nr. 1451 Cluj. 

În temeiul art. 274-277 Cod procedură civilă, al principiului disponibilităţii ce 
guvernează procesul civil, pârâţii au fost obligaţi în solidar la plata cheltuielilor de judecată în 
cuantum de 2675 RON, reprezentând onorariu de expert şi de avocat, aceştia căzând în 
pretenţii. 

 Prin decizia civilă nr. 521/A/26.10.2010 a Tribunalului Cluj, apelurile pârâţilor au fost 
respinse ca nefondate, fiind respinsă şi cererea reclamanţilor intimaţi privind acordarea 
cheltuielilor de judecată în apel. 

 În considerentele acestei decizii, s-a reţinut că, prin decizia civilă nr. 
302/R/01.02.2006 pronunţată de Curtea de Apel Cluj ca şi instanţă de recurs, în dosarul nr. 
16972/2005, într-un ciclu procesual anterior, potrivit art. 315 alin. 1 C. pr. civ., ca urmare a 
casării, s-au dat îndrumări obligatorii primei instanţe, Tribunalul Cluj, asupra necesităţii de a 
statua dacă titlul de proprietate al Statului Român este valabil din perspectiva Legii nr. 
213/1998, chestiune prioritară soluţionării cererii de constatare a nulităţii absolute a 
contractului de vânzare-cumpărare atacat, atâta timp cât, prin art. 46 din Legea nr. 10/2001, 
în redactarea iniţială legiuitorul distinge între imobilele preluate cu respectarea legilor în 
vigoare la data înstrăinării şi imobilele preluate fără titlu valabil, pentru a determina situaţia 
juridică a actelor de înstrăinare având ca obiect astfel de imobile. 

S-a reţinut de către instanţa de recurs faptul că niciuna dintre cele două instanţe de 
fond nu a verificat legalitatea titlului de preluare în conformitatea cu dispoziţiile exprese ale 
art. 6 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 şi nu a distins între cele două ipoteze reglementate de art. 
46 din Legea nr. 10/2001, plecând de la prezumţia relei credinţe a cumpărătorului nesocotind 
astfel art. 1899 alin. 2 Cod civil, care consacră prezumţia relativă a bunei credinţe a 
achizitorului că a contract cu un veritabil proprietar, fiind într-o eroare comună şi invincibilă 
cu privire la faptul că statul în calitate de cumpărător deţine imobilul în baza unui titlu valabil. 

Sarcina dovedirii relei credinţe a cumpărătorului revine reclamanţilor, în conformitate 
cu art. 1169 Cod civil, însă aceştia nu au administrat probe în acest sens, soluţionându-se 
procesul fără a se intra în cercetarea fondului. 

Tribunalul a apreciat că aceste îndrumări, care vizează fondul cauzei şi care au 
determinat soluţia casării, trebuie a fi respectate, chiar dacă hotărârile judecătoreşti 
pronunţate în urma rejudecării au fost casate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin 
Decizia nr. 3011/21.05.2008 pronunţată în dosar nr. 4039/117/2006, pe motiv de 
necompetenţă materială, considerându-se că se impunea a fi investită Judecătoria Cluj-
Napoca ca şi primă instanţă, şi nu Tribunalul Cluj, aşa cum a procedat Curtea de Apel Cluj prin 
decizia la care s-a făcut referire anterior. 

Aceasta, deoarece instanţa supremă nu a făcut referiri în mod expres la fondul cauzei, ci 
s-a limitat strict la chestiunea formală a competenţei. 

Revenind la îndrumarul Curţii de Apel Cluj, tribunalul a constatat că, prin raportare la 
prevederile art. 6 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 „fac parte din domeniul public sau privat al 
statului sau al unităţilor administrativ teritoriale şi bunurile dobândite de stat în perioada 06 
martie 1945-22 decembrie 1989, dacă au intrat în proprietatea statului în temeiul unui titlu 
valabil cu respectarea Constituţiei, a tratatelor internaţionale la care România este parte şi a 
legilor în vigoare la data preluării lor de către stat”. 

Cu alte cuvinte, se impune a fi respectată tripla condiţie a conformităţii actului 
normativ în baza căruia s-a preluat imobilul cu constituţia, tratatele internaţionale şi legile în 
vigoare. 

Potrivit cuprinsului cărţii funciare nr. 1451 Cluj, imobilul litigios a aparţinut în părţi 
egale în favoarea dr. Lăpădatu Constantin şi soţia născută Tănase Cornelia, fiind preluat în 
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temeiul Decretului nr. 92/1950 în favoarea Statului Român, în administrarea Sfatului Popular 
al oraşului Cluj. 

În literatura de specialitate, s-a apreciat că imobilele preluate de stat în temeiul art. I 
pct. 1, 2,4 şi 5 al Decretului nr. 92/1950 au fost dobândite fără un titlu valabil, deoarece acest 
act normativ a fost în mod flagrant contrar Constituţiei din 1948 care prevedea în art. 11 că 
„mijloacele de producţie, băncile şi societăţile de asigurare, proprietate particulară pot deveni 
proprietate de stat, bun al întregului popor”. 

Însă, dintre imobilele care au făcut obiectul acestui decret, puteau fi calificate ca fiind 
mijloace de producţie doar cele aflate la punctul 3 al art. I respectiv „hotelurile cu întreg 
inventarul lor”, în celelalte situaţii, respectiv cele de la punctul 1,2,4 şi 5, (imobilele clădite care 
aparţin foştilor industriaşi, moşieri, bancheri, mari comercianţi şi celorlalte elemente ale marii 
burghezii; imobile clădite care sunt deţinute de exploatatorii de locuinţe; imobile în 
construcţie, clădite în scop de exploatare, care au fost abandonate de proprietarii lor, precum 
şi materialele de construcţie aferente oriunde s-ar afla depozitate; imobilele avariate sau 
distruse de pe urma cutremurului sau a războiului clădite în scop de exploatare şi ai căror 
proprietari nu s-au îngrijit de repararea sau de reconstrucţia lor), imobilele în discuţie aveau 
caracterul de locuinţe şi locuinţele, chiar închiriate, nu puteau constitui mijloacele de 
producţie. 

În plus, art. 8 din legea fundamentală de la acel moment stabilea că „proprietatea 
particulară este recunoscută şi garantată prin lege”. 

În consecinţă, chiar şi numai din perspectiva respectării Constituţiei din 1948, fără a 
mai analiza şi celelalte acte la care face trimitere art. 6 alin. 1 din Legea nr. 213/1998, 
preluarea unui imobil, care avea destinaţia de locuinţă, proprietate particulară, fiind o casă cu 
etaj, cu un local pentru prăvălie, 5 camere şi dependinţe la parter şi cu o sală de masă, 2 
camere şi dependinţe la etaj, cum este cel în speţă, nu putea fi legală, neconstituind un mijloc 
de producţie. 

La aceasta, se adaugă şi faptul că, potrivit art. II din acelaşi decret, nu intrau în procesul 
de naţionalizare imobilele care erau proprietatea muncitorilor, funcţionarilor, micilor 
meseriaşi, intelectualilor profesionişti şi pensionarilor. 

Or, potrivit menţiunii din cartea funciară, unul dintre coproprietari era doctor, 
putând fi încadrat în sfera intelectualilor profesionişti, respectiv aceea categorie socio-
profesională care obţine venituri de pe urma muncii ce presupune o conformaţie intelectuală. 

 Aşadar, şi din această perspectivă titlul de preluare nu este valabil, întrucât art. II, 
deşi constituţional, nu a fost respectat, expropriindu-se un bun de la o categorie exceptată. 

 În susţinerea calităţii de medic a fostului proprietar tabular, reclamanţii au depus o 
adeverinţă eliberată de Spitalul Municipal Petroşani sub nr. 189/10.01.1994, din care rezultă 
că acesta a fost angajat al acestei unităţi în perioada 01.09.1929-01.11.1969, ca medic primar 
chirurg, îndeplinind funcţia de director al spitalului din 01.09.1929 până în 01.12.1960, 
locuind în clădirea de serviciu din str. Constructorul nr. 12 A. 

 De asemenea, i s-a conferit titlul de „Medic emerit al R.P.R” în anul 1954, a fost decorat 
cu „Medalia muncii” în anul 1949 şi cu „Medalia a 5-a aniversară a RPR” în anul 1952, fiind 
evidenţiat în munca medico-sanitară de către Ministerul Sănătăţii în anul 1954. 

 De remarcat faptul că însuşi proprietarul deposedat, în momentul naţionalizării, s-a 
adresat Comitetului Provizoriu al Sfatului Popular la oraşului Cluj în 24 august 1950, 
solicitând a se reveni asupra măsurii, pe considerentul că, în mod nedrept, a fost încadrat în 
categoria marii burghezii sau a exploatatorilor, în condiţiile în care a lucrat ca şi medic chirurg 
la Spitalul de Stat Petroşani, nedeschizându-şi un cabinet particular şi neoperând în sanatorii 
particulare, fiind toată viaţa sa medic funcţionar. 

 Dacă s-ar analiza valabilitatea titlului statului din perspectiva actului normativ incident 
la momentul încheierii contractului de vânzare cumpărare, care s-a realizat în data de 
05.02.1997, potrivit principiului tempus regit actum, respectiv art. 1 alin. 3 din Normele 
metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 modificate prin H.G. nr. 11/1997, se ajunge 
la aceeaşi concluzie a nevalabilităţii, întrucât, „prin imobil trecut în proprietatea statului 
potrivit Decretului nr. 92/1950, se înţelege imobilul naţionalizat cu respectarea prevederilor 
art. 1 pct. 1-5 şi art. II din decret precum şi cu respectarea identităţii dintre persoane 



 8 

menţionată ca proprietar în listele anexe la decret şi adevăratul proprietar al imobilului la data 
naţionalizării”. 

 Aşa cum s-a arătat anterior, art. II nu a fost respectat, naţionalizându-se un bun de la 
un intelectual profesionist, respectiv un doctor, pe de o parte, şi nu a existat o identitate între 
persoana menţionată ca proprietar în listele anexe la decret unde figura doar L.C., şi adevăraţii 
proprietari ai imobilului la data naţionalizării care erau soţii L.C. şi soţia născută Tănase 
Cornelia. 

 Titlul de preluare fiind, astfel, nevalabil rămâne a se stabili buna sau reaua credinţă a 
cumpărătorului, respectiv credinţa acestuia că a contractat cu un veritabil proprietar fiind într-
o eroare comună şi invincibilă cu privire la faptul că statul în calitate de dobânditor deţine 
imobilul în baza unui titlul neviciat. 

 Indiferent dacă ne-am raporta la dispoziţiile art. 6 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 sau 
art. 1 alin. 3 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 112/1995, nu poate fi reţinută 
buna credinţa sau convingerea eronată a achizitorului că a contractat cu un veritabil proprietar 
în condiţiile în care un om cu minime diligenţe s-ar fi putut îndoi de faptul că titlul statului nu 
este unul valabil, translativ de proprietate, atâta timp cât s-a preluat bunul de la proprietari în 
temeiul unui act normativ neconform cu Constituţia din 1948, iar la momentul încheierii 
contractului de vânzare-cumpărare era evident pentru toate părţile contractante că medicii 
erau exceptaţi de la naţionalizare, în cartea funciară existând menţiunea calităţii de medic a 
coproprietarului deposedat şi că nu există o identitate între persoana trecută în listele anexe a 
decretului şi adevăraţii proprietari.  

 Bineînţeles că aceasta presupunea un minim efort care ar fi trebuit să caracterizeze un 
om diligent, necunoaşterea legii neputând fi invocată. 

 Împotriva acestei decizii, au declarat în termen legal recurs pârâţii, solicitând 
modificarea ei în sensul admiterii apelurilor pârâţilor, schimbării sentinţei apelate, cu 
consecinţa respingerii acţiunii. 

 În motivarea recursului lor, pârâţii Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca şi 
Primarul municipiului Cluj-Napoca învederează că imobilul obiect al litigiului a trecut în 
proprietatea Statului Român cu titlu valabil în sensul art. 6 alin. 2 din Legea nr. 213/1998, 
întrucât Decretul nr. 92/1950 şi anexele acestuia erau în conformitate cu Constituţia anului 
1948, cu tratatele internaţionale la care România era parte şi cu legile în vigoare la acea dată, 
sens în care s-a pronunţat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în speţă similare, prin deciziile nr. 
1005/2003 şi 634/2004.  

 Fiind preluat cu titlu valabil, imobilul constituia obiect al Legii nr. 112/1995, contractul 
de vânzare-cumpărare fiind încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale, respectiv a dispoziţiilor 
art. 9 şi 14 din Legea nr. 112/1995, întrucât imobilul nu a fost restituit fostului proprietar sau 
moştenitorilor acestuia, iar antecesorul pârâţilor persoane fizice, defunctul K.I., în calitate de 
chiriaş, a depus cerere pentru cumpărare la data de 6.08.1996, contractul fiind încheiat la data 
de 5.02.1997, după expirarea termenului rezultând din dispoziţiile art. 9 şi 14. 

 În plus, dacă ar fi incidente dispoziţiile art. 45 alin. 4 din Legea nr. 10/2001, chiriaşul 
cumpărător a fost de bună credinţă, nefiind notificat cu privire la cererea fostului proprietar 
referitoare la acest imobil, în cartea funciară, la data încheierii contractului de vânzare-
cumpărare, proprietar figurând Statul Român, acţiunea în revendicare de drept comun 
exercitată de reclamanţi nefiind notată în cartea funciară, cuprinsul ei prezumându-se că 
exprimă realitatea. Sentinţa civilă nr. 3224/1998 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pronunţată în 
dosarul nr. 7545/1997, prin care s-a dispus restabilirea situaţiei anterioare, deşi casată, a fost 
înscrisă în cartea funciară, dar numai la data de 3.02.1999, adică după aproape 2 ani de la data 
încheierii contractului de vânzare-cumpărare. 

 Prezumţia bunei credinţe a cumpărătorului, rezultând din disp. art. 1198 C. civil nu a 
fost, astfel, răsturnată de reclamanţi, înlăturând efectul resoluto iure dantis resolvitur ius 
accipientis al nulităţii. 

 Pârâţii B.M., C.I., D.A. au mai arătat că motivele de nulitate ale contractului trebuie 
raportate la momentul încheierii acestuia, respectiv 5.02.1997, astfel că preluarea cu titlu 
valabil sau nevalabil trebuie raportată la legile în vigoare la acest moment, necontestându-se 
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că ar fi vorba de o preluare abuzivă în sensul Legii nr.10/2001, care, însă, este ulterioară 
încheierii contractului. 

 În prezenta cauză, însă oricum, reclamanţii nu au formulat o cerere privitoare la 
constatarea valabilităţii sau nevalabilităţii titlului statului, instanţele de fond depăşind, astfel 
cadrul procesual stabilit de reclamanţi. 

 În speţă, nu au fost răsturnat prezumţiile rezultând din dispoziţiile art. 32 şi 33 din 
Decretul - lege nr. 115/1938 referitoare la cuprinsul cărţii funciare, reclamanţii nesolicitând 
verificarea valabilităţii titlului statului şi neadministrând vreo probă în acest sens, situaţie în 
care se prezumă că titlul statului a fost valabil, imobilul intrând sub incidenţa dispoziţiile art. 
45 alin. 1 şi 4 din Legea nr.10/2001, instanţele fiind ţinute să aprecieze doar respectarea 
dispoziţiilor legale referitoare la încheierea contractului, nicio astfel de dispoziţie nefiind 
încălcată, în condiţiile în care sentinţa civilă nr. 3224/1998 a fost casată în recurs, acţiunea 
reclamanţilor fiind respinsă, astfel că înscrierea dreptului în cartea funciară în baza acesteia 
este lipsită de eficienţă şi fiind făcută, oricum la 2 ani după data încheierii contractului, 
imobilul constituind obiectul Legii nr. 112/1995, fiind deţinut de antecesorul pârâţilor 
persoane fizice, defunctul K.I., în baza contractului de închiriere nr. 49375/13.10.1973 
prelungit ulterior, imobilul nu era exceptat de la vânzare, dreptul statului era înscris în cartea 
funciară, nefiind notată vreo acţiune ce contesta cuprinsul ei, nu s-a făcut dovada că lista 
imobilelor revendicate ar fi fost publicată în presă şi, chiar dacă reclamanţii ar fi formulat o 
cerere de restituire în natură, aceştia nu se încadrau în dispoziţiile Legii nr. 112/1995 pentru a 
li se retroceda în natură imobilul, nelocuind în imobil şi imobilul fiind ocupat de un chiriaş. 

 Titlul statului nefiind contestat, înseamnă că imobilul a fost preluat cu titlu valabil, 
astfel că buna sau reaua credinţă a subdobânditorilor nu se mai impunea a fi cercetată deloc, 
în cauză fiind incidente dispoziţiile art. 45 alin. 1 şi 4 din Legea nr.10/2001 şi nu ale alin. 2 al 
aceluiaşi articol. 

 De altfel, referitor la reţinerea relei credinţe a cumpărătorului, acesta nu a avut 
calitatea de magistrat, o astfel de calitate a unuia dintre moştenitori, respectiv a pârâtei B.M. 
fiind irelevantă în cauză. 

 În ceea ce priveşte art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi art. 1 din 
Protocolul 1, despre care reclamanţii au susţinut că au prioritate faţă de legislaţia internă, 
instanţa trebuie să ţină seama de împrejurarea că şi titlul de proprietate al cumpărătorului 
trebuie să se bucure de ocrotire legală şi, dacă nu s-a făcut dovada constituirii lui în mod 
nelegal, acesta nu poate fi desfiinţat. 

 Reclamanţii, prin întâmpinare, au solicitat respingerea recursurilor ca nefondate, pe 
motiv că imobilul a trecut în proprietatea Statului Român fără titlu, în sensul art. 6 din Legea 
nr. 213/1998, din considerentele reţinute de instanţele de fond, contractul de vânzare-
cumpărare a fost încheiat fără respectarea dispoziţiilor Legii nr. 112/1995, întrucât reclamanţii 
au înregistrat cererea de restituire a apartamentului la 27.05.1996, în interiorul termenului de 
6 luni prev. de art. 14 din Legea nr. 112/1995, apartamentul fiind vândut înainte de 
soluţionarea cererii lor, iar cumpărătorul nu a fost de bună credinţă, întrucât putea să 
cunoască din cuprinsul cărţii funciare viciul titlului de preluare, calitatea de intelectual 
profesionist a proprietarului tabular, respectiv aceea de medic, fiind înscrisă în cartea funciară, 
apartamentul figurând ca fiind revendicat în listele publice depuse la dosar de recurentul 
pârâtul Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, cererea fiind înscrisă la poziţia nr. 
283/27.05.1996. 

 Analizând recursurile formulate prin prisma motivelor invocate, raportat la dispoziţiile 
art. 304 pct. 9 Cod proc. civ., ce constituie temeiul lor legal, curtea apreciază că acestea nu sunt 
fondate, din considerentele ce urmează a fi expuse. 

 Astfel, în primul rând, s-a susţinut că reclamanţii nu au solicitat deloc constatarea 
nevalabilităţii titlului de preluare, astfel că nu se pune problema analizării acestuia, preluarea 
trebuind considerată cu titlu, ceea ce presupune şi inutilitatea analizării bunei sau relei 
credinţe a cumpărătorului, analiza trebuind restrânsă doar la respectarea condiţiilor formale 
rezultând din dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 112/1995. 

 În realitate, aşa cum rezultă din cererea iniţială de chemare în judecată, înregistrată 
sub nr. 9321/12.08.2002 la Judecătoria Cluj-Napoca, motivul de nulitate invocat de 
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reclamanţii iniţiali se referă la sentinţa civilă nr. 3224/1998 a Judecătoriei Cluj-Napoca, prin 
care s-a constatat nevalabilitatea titlului de preluare a statului şi la împrejurarea că, la data 
încheierii contractului de vânzare-cumpărare, cererea de restituire a imobilului, formulată în 
baza Legii nr. 112/1995, nu era soluţionată. 

 Iată, deci, că au fost invocate două motive de nevalabilitate ale contractului de vânzare-
cumpărare, unul referitor la împrejurarea că imobilul a fost preluat de Statul Român vânzător 
fără titlu valabil, împrejurare constatată prin sentinţa civilă nr. 3224/1998 a Judecătoriei Cluj-
Napoca, acesta neputând, astfel, constitui obiect al Legii nr. 112/1995 şi un alt motiv referitor 
la încălcarea dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 112/1995, întrucât contractul de vânzare-
cumpărare a fost încheiat înainte de soluţionarea cererii de restituire în natură. 

 Prin urmare, instanţele de fond nu au depăşit limitele investirii, analizând valabilitatea 
titlului de preluare ca motiv de nulitate a contractului, invocat în cererea de chemare în 
judecată, respectând, astfel, dispoziţiile art. 129 alin. ultim Cod proc. civ. 

 În ceea ce priveşte valabilitatea titlului statului, analiza făcută de instanţele de fond 
este una pertinentă, titlul fiind nevalabil dintr-o dublă perspectivă, respectiv, pe de o parte, 
întrucât actul normativ care a stat la baza preluării, Decretul nr. 92/1950, contravenea 
Constituţiei anului 1948, care ocrotea proprietatea privată, iar, pe de altă parte, dispoziţiile 
actului normativ de preluare nu au fost respectate, întrucât, în art. II, acesta prevedea printre 
categoriile exceptate şi intelectualii profesionişti, or antecesorul reclamanţilor era intelectual 
profesionist, respectiv medic. 

 Este adevărat că motivele de nulitate se raportează la data încheierii contractului, iar 
cel rezultând din disp. art. 6 ale Legii nr. 213/1998, referitor la neconcordanţa dintre actul 
normativ care a stat la baza preluării şi Constituţia sub imperiul căruia acesta a fost edictat, 
este ulterior încheierii contractului, care a avut loc la data de 5.02.1997, rămâne, însă, 
pertinentă cercetarea motivului de nulitate referitor la respectarea dispoziţiilor actului 
normativ ce a stat la baza preluării, HG nr. 11/1997 ce a modificat HG nr. 20/1996 privind 
Normele de aplicare a Legii nr. 112/1995 cuprinzând norme de interpretare, or normele de 
interpretare nu retroactivează. 

 Pârâţii au invocat împrejurarea că acţiunea în revendicare de drept comun nu a fost 
notată în cartea funciară, astfel că nu au cunoscut existenţa ei, însă, aşa cum corect au reţinut 
instanţele de fond, nevalabilitatea titlului de preluare a rezultat din însuşi cuprinsul cărţii 
funciare, în care era înscrisă calitatea de intelectual profesionist a antecesorului reclamanţilor, 
care-l excludea de la aplicarea decretului de naţionalizare, nevalabilitatea titlului putând fi 
cunoscută din simpla cercetare a cărţii funciare, cumpărătorul neputând invoca acest cuprins 
în favoarea sa, în temeiul art. 33 din Decretul-lege nr. 115/1938. 

 Este adevărat că, finalmente, acea acţiune a fost respinsă la mult timp după încheierea 
contractului, însă chiar pârâţii susţin că antecesorul lor nu a cunoscut existenţa ei, bazându-se 
doar pe cuprinsul cărţii funciare, or cuprinsul cărţii funciare trebuia cel puţin să îi inducă 
acestuia un dubiu privind valabilitatea titlului de preluare, obligându-l să cerceteze dacă 
aparenţa de nevalabilitate din cuprinsul cărţii putea fi combătută prin probe contrare, ceea ce 
nu s-a întâmplat, astfel că acesta a contractat cu rea credinţă, cunoscând împrejurarea că 
imobilul nu putea constitui obiect al Legii nr. 112/1995, fiind, astfel, aplicabile dispoziţiile art. 
45 alin. 2 din Legea nr. 10/2001, aşa cum corect au reţinut instanţele de fond. 

 În temeiul art. 312 alin. 1 raportat la art. 304 pct. 9 Cod proc.civ., din considerentele 
arătate, curtea apreciază că instanţele de fond nu au făcut o greşită aplicare a normelor de 
drept substanţial, astfel că recursul pârâţilor urmează a fi respins ca nefondat. (Judecător 
Andrea Annamaria Chiş) 
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Decizie de concediere pentru desfiinţarea postului. Lipsa dovezii dificultăţilor 
economice. Anulare  

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 313 din 28 ianuarie 2011  

Prin cererea înregistrată sub nr.2325/84/23.03.2010 pe rolul Tribunalului Sălaj, 
reclamantul A.M. a chemat în judecată pe pârâta S.C. H.I.R. SRL solicitând instanţei 
constatarea nulităţii absolute a deciziei de concediere nr. 16/01.03.2010; obligarea pârâtei la 
plata drepturilor salariale cuvenite de la data concedierii şi până la data plătii efective, asupra 
cărora sa se calculeze dobânda legală; plata compensaţiei de un salariu lunar conform 
contractului colectiv de munca la nivel naţional; plata sporului de vechime în procent de 5% 
din salariul de baza lunar pentru perioada 06.07.2009-01.03.2010, cu aplicarea dobânzii 
legale de la data cuvenirii sumei şi până la data plătii efective şi consemnarea acestui spor în 
carnetul de muncă al reclamantului; plata orelor suplimentare efectuate, plata sporului de 50% 
pentru cumul de funcţii; plata concediului de odihnă neefectuat.  

Reclamantul a solicitat şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 
În motivarea cererii, reclamantul a arătat faptul că începând cu data de 06.07.2009 a 

fost angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată al pârâtei în funcţia de 
economist, iar la data de 01.03.2010 a fost concediat, prin decizia nr. 16, în temeiul art.65 din 
Codul Muncii . 

Reclamantul a invocat nelegalitatea acestei concedieri întrucât nu au fost respectate 
prevederile Codului muncii, respectiv ale art. 65 şi 74 din acest cod. 

Reclamantul a mai arătat că, anterior concedierii sale,pârâta a angajat personal, ceea ce 
denotă faptul că nu întâmpina dificultăţi economice. 

În privinţa cererilor privind plata sporului de vechime şi a indemnizaţiei de concediere, 
reclamantul a considerat că i se cuvin în temeiul contractului colectiv de muncă la nivel 
naţional. 

În privinţa orelor suplimentare, s-a arătat că, deşi a fost încadrat cu contract individual 
de muncă pentru 8 ore pe zi, a prestat muncă 12 ore pe zi. 

De asemenea, reclamantul a mai susţinut că i se cuvine şi un spor pentru cumul de 
funcţii, de 50%, deoarece a îndeplinit şi funcţiile de operator PC şi reprezentant vânzări. 

Prin întâmpinare, pârâta a solicitat instanţei respingerea cererii reclamantului ca 
nefondată. 

În motivarea acestei solicitări pârâta arată faptul că reclamantul a fost angajat cu 
contract individual de muncă în funcţia de economist până la data de 30.03.2010, când a fost 
concediat în temeiul art. 65 alin.1 din Codul muncii ca urmare a dificultăţilor economice 
apărute. 

Pârâta arată faptul că decizia de concediere nr. 16/2010 a fost emisă cu respectarea 
prevederilor Codului muncii, desfiinţarea locului de muncă fiind reală şi efectivă. 

În privinţa sporului de vechime solicitat de reclamant s-a arătat că a fost inclus în 
salariul de bază al acestuia. 

De asemenea, pârâta a arătat că reclamantului i-au fost achitate drepturile salariale 
cuvenite cu ocazia concedierii , respectiv preavizul, un salariu compensator şi contravaloarea 
concediului de odihnă neefectuat. 

Referitor la plata sporului de 50% pentru cumul de funcţii s-a arătat că reclamantul a 
fost angajat pe postul de economist, iar folosirea unui computer în activităţile curente nu 
echivalează cu funcţia de operator PC. 

În privinţa plăţii orelor suplimentare, s-a susţinut că reclamantul a avut un program 
zilnic de 8 ore şi nu a efectuat ore suplimentare . 

Prin sentinţa civilă nr. 3092 din 21 iunie 2010, Tribunalul Sălaj a respins ca nefondată 
cererea formulată de reclamantul A.M. şi a obligat reclamantul la plata către pârâtă a sumei de 
2975 lei, reprezentând cheltuieli de judecata. 

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Reclamantul a fost angajat cu contract individual de muncă al pârâtei în funcţia de 

economist . 
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La data de 01.03.2010, pârâta a emis decizia nr.16 /2010, conform căreia, începând cu 
data de 30.03.2010, după expirarea perioadei de preaviz, reclamantul a fost concediat în 
temeiul art.65 alin.1 din Codul muncii. 

Potrivit prevederilor art. 65 din Codul muncii: 
 (1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea 

contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de 
salariat din unul sau mai multe motive, fără legătură cu persoana acestuia . 

(2) Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi 
serioasă”. 

După cum reiese din scriptele depuse la dosarul cauzei, respectiv Decizia Asociaţilor 
nr.1 din 24.02.2010 emisă ca urmare a Notei nr.12 din 15.02.2010 şi din organigramele 
anterioare şi ulterioare concedierii, prima instanţă a reţinut că reducerea postului 
reclamantului a fost efectivă, fiind determinată de cauze reale şi serioase. 

S-a mai reţinut că, în cazul reclamantului, nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 74 litera d) 
din Codul muncii, acesta neregăsindu-se în cazurile prevăzute la art. 64 din Codul muncii. 

În consecinţă, instanţa de fond a constatat că încetarea contractului reclamantului s-a 
făcut cu respectarea prevederilor legale. 

Fiind respins capătul de cerere privind constatarea nulităţii deciziei de concediere, 
instanţa a constatat ca fiind nefondată şi cererea accesorie privind obligarea pârâtei la plata 
drepturilor salariale cuvenite de la data concedierii şi până la data plăţii efective. 

În privinţa obligării pârâtei la plata sporurilor de vechime, prima instanţă a reţine 
faptul că, potrivit prevederilor art.41 alin.1 şi 2 din Contractul Colectiv de muncă la Nivel 
Naţional pentru anii 2007- 2010 s-a prevăzut faptul că părţile contractante vor acţiona pentru 
includerea unor sporuri în salariul de bază, care să reprezinte retribuţia pentru munca prestată 
şi condiţiile de la locul de muncă, sporurile urmând a se acorda numai la locurile de muncă 
unde acestea nu sunt cuprinse în salariul de bază. 

Prima instanţă a reţinut că, astfel cum reiese din susţinerile pârâtei, sporul de vechime 
cuvenit reclamantului a fost inclus în salariul de bază al acestuia, acest aspect fiind cunoscut 
de către salariat,care, cu ocazia negocierii şi semnării contractului său individual de muncă, a 
fost de acord să nu i se acorde sporuri, separat de salariul de bază brut lunar. 

În privinţa obligării pârâtei la plata orelor suplimentare instanţa a constatat faptul că 
din conţinutul pontajelor depuse de pârâtă nu rezultă faptul că reclamantul ar fi efectuat 
munca suplimentară faţă de norma sa de muncă. 

Tribunalul a reţinut ca nefondată şi cererea reclamantului privind obligarea pârâtei la 
sporul de 50% pentru cumul de funcţii, deoarece acesta a fost încadrat în funcţia de economist, 
nu a făcut dovada că ar mai fi fost încadrat pe o altă funcţie la pârâtă şi nu se poate reţine 
faptul că activitatea zilnică în care îşi realiza atribuţiile de serviciu cu ajutorul computerului 
reprezintă un cumul de funcţii. 

În privinţa cererilor reclamantului privind obligarea pârâtei la plata unui salariu de 
încadrare cu ocazia disponibilizării şi a contravalorii concediului de odihnă neefectuat în anul 
2010, instanţa de fond a reţinut faptul că aceste drepturi băneşti au fost plătite de pârâtă în 
cursul lunii aprilie 2010, odată cu drepturile salariale aferente lunii martie 2010. 

În temeiul art.274 Cod procedură civilă, instanţa a obligat reclamantul să plătească 
pârâtei suma de 2975 lei reprezentând cheltuieli de judecată. 

Împotriva acestei sentinţe civile a formulat recurs reclamantul A.M., considerând-o ca 
fiind nelegală şi netemeinică pentru următoarele motive: 

În mod greşit prima instanţă a reţinut că desfiinţarea postului reclamantului a avut o 
cauză reală şi serioasă, constatând că angajatorul a probat în mod legal aceste condiţii, deşi 
înscrisurile pe care şi-a întemeiat hotărârea nu poartă o dată certă anterioară deciziei de 
concediere, ci au fost întocmite ulterior, pro causa. 

S-a mai susţinut în acest sens că încetarea contractului de muncă al reclamantului nu a 
avut ca fundament considerente de ordin economic şi funcţional, întrucât, cu doar o 
săptămână înainte de concediere, societatea a făcut angajări, de unde rezultă că restructurarea 
nu a fost decât un pretext pentru înlăturarea reclamantului din societate. 
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Se mai invocă faptul că în mod greşit au fost respinse capetele de cerere privind plata 
sporului de vechime şi a indemnizaţiei de concediere, drepturi la care acesta era îndreptăţit 
potrivit prevederilor contractului colectiv de muncă la nivel naţional. 

În ceea ce priveşte plata de ore suplimentare, s-a arătat că, în mod curent, reclamantul 
lucra câte 12 ore pe zi, atât în ţară, cât şi în străinătate. 

De asemenea, se mai susţine că sporul pentru cumul de funcţii se cuvine reclamantului 
în temeiul prevederilor contractului colectiv de muncă la nivel naţional, întrucât, deşi a fost 
angajat ca economist, acestuia i s-au trasat atât atribuţii de operator PC, cât şi de reprezentant 
vânzări. 

În drept, se invocă disp.art.3041 şi 304 pct.9 Cod. proc. civilă. 
Prin întâmpinarea formulată, S.C. H.I.R. SRL a solicitat respingerea recursului ca fiind 

nefondat. 
Analizând recursul formulat de reclamantul A.M., prin prisma motivelor de recurs 

invocate şi a dispoziţiilor legale aplicabile în cauză, se reţine că acesta este fondat pentru 
următoarele considerente: 

 Potrivit deciziei nr. 16 din 01.03.2010, S.C. H.I.R. SRL a dispus concedierea 
reclamantului, începând cu data de 30.03.2010, în temeiul disp.art.65 din Codul muncii, ca 
urmare a desfiinţării locului său de muncă, în urma deciziei acţionarilor societăţii 
nr.1/24.02.2010, din care rezultă procesul de restructurare a activităţii. 

 Potrivit disp.art.65 din Codul muncii, astfel cum acesta a fost modificat prin O.U.G. 
nr.55/2006, concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă 
încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă 
ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia. 

 În situaţia concedierilor pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, angajatorul 
trebuie să probeze, potrivit disp.art. 287 şi 65 alin.2 din Codul muncii, că desfiinţarea locului 
de muncă a fost efectivă şi a avut o cauză reală şi serioasă. 

 În speţă, se reţine că angajatorul a înţeles să dovedească îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute de lege pentru legalitatea concedierii pentru motive ce nu ţine de persoana 
salariatului, respectiv a caracterului real şi serios al desfiinţării locului de muncă, doar prin 
decizia acţionarilor societăţii nr.1/24.02.2010,care, analizând situaţia economică şi 
administrativă a societăţii a hotărât că se impune reorganizarea activităţii societăţii prin 
reducerea numărului de angajaţi, decizie care face trimitere la „Nota privind solicitarea 
aprobării programului de restructurarea al S.C. H.I.R. SRL”,înregistrată la societate sub 
nr.12/15.02.2010. 

 În această notă se arată că, în contextul actual, societatea intimată resimte din plin 
efectele crizei financiare, iar principalele cauze care au determinat această situaţie rezultă din 
balanţa de verificare pe luna ianuarie, ce constituie anexa nr.1 la acest act. 

 Prin întâmpinările formulate, societatea arată că luarea măsurii concedierii 
reclamantului a fost determinată de afectarea activităţii societăţii prin scăderea bruscă a 
preţurilor de vânzare a produselor sale, de scăderea numărului de comenzi şi a valorii 
contractelor, ca urmare a scăderii cererii pe piaţă. 

 De asemenea, s-a mai susţinut că provocările cu care s-a confruntat societatea sunt 
reflectate într-un bilanţ contabil negativ, singurul furnizor de materii prime esenţiale sistând 
livrările, iar băncile comerciale refuzând acordarea de finanţări pentru investiţii sau capital de 
lucru. 

 Se reţine însă că toate aceste susţineri nu au fost şi probate în cauză, singura probă 
administrată în cauză de către angajator, respectiv anexa nr.1 la Nota privind solicitarea 
aprobării programului de restructurare al S.C.„H.I.R. SRL”, depusă de către societate abia în 
recurs, la solicitarea instanţei, nu dovedeşte că desfiinţarea postului recurentului a avut la bază 
studii temeinice privind îmbunătăţirea activităţii societăţii. 

 În lipsa unor asemenea probe, Curtea nu-şi poate forma convingerea că motivele 
desfiinţării postului invocate de către angajator, prin decizia contestată şi susţinute prin 
întâmpinare, la judecarea fondului cauzei şi în recurs, au un caracter real şi serios, astfel încât 
decizia de concediere emisă de către angajator se impune a fi anulată. 
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Ca urmare a anulării acestei decizii, în temeiul disp.art.78 din Codul muncii, societatea 
pârâtă va fi obligată la reintegrarea reclamantului pe postul deţinut anterior concedierii şi la 
plata unei despăgubiri egale cu drepturile salariale indexate, majorate şi reactualizate şi cu 
celelalte drepturi ce i se cuveneau acestuia ca salariat, începând cu data concedierii şi până la 
reintegrarea efectivă. 

Având în vedere repunerea părţilor în situaţia anterioară concedierii, se reţine că 
recurentul nu este îndreptăţit la plata compensaţiei de un salariu lunar acordată în cazul 
încetării contractului de muncă, conform prevederilor contractului colectiv de munca la nivel 
naţional şi nici la compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat conform art.141 
alin.4 Codul muncii, angajatorul având obligaţia de a permite acestuia,după reintegrare, 
efectuarea zilelor de concediu restante, cu plata indemnizaţiei aferente. 

În ceea ce priveşte plata sporului de vechime în procent de 5% din salariul de baza lunar 
pentru perioada 06.07.2009-01.03.2010, se reţine că acesta a fost inclus în salariul de bază, 
astfel cum rezultă chiar în contractul individual de muncă încheiat între părţi. 

Curtea mai reţine că angajatorul a dovedit în cauză, prin depunerea evidenţei privind 
timpul efectiv lucrat, că salariatul a prestat munca în program de 8 ore pe zi, timp de 5 zile pe 
săptămână, iar recurentul nu a reuşit, prin probele administrate în cauză, să dovedească că ar 
fi prestat ore suplimentare. 

Se mai reţine că recurentul nu a reuşit să probeze faptul că ar fi cumulat mai multe 
funcţii în cadrul activităţii prestate în cadrul societăţii intimate, pentru a fi îndreptăţit la plata 
sporului de 50% pentru cumul de funcţii. 

Pentru toate aceste considerente, în temeiul disp.art.312 alin.2 Cod. proc. civilă, se va 
admite recursul declarat de reclamantul A.M., se va modifica în parte sentinţa primei instanţe, 
în sensul de a se admite în parte acţiunea formulată de reclamantul A.M., a se dispune 
anularea deciziei nr. 16/01.03.2010 emisă de către pârâtă, cu reintegrarea reclamantului pe 
postul deţinut anterior concedierii şi obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri egale cu 
drepturile salariale indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi ce i se cuveneau 
ca salariat, începând cu data concedierii şi până la reintegrarea efectivă. 

Se vor menţine restul dispoziţiilor sentinţei recurate care nu contravin prezentei decizii, 
privind plata sporului de vechime, a orelor suplimentare, a sporului pentru cumul de funcţii, a 
compensaţiei de un salariu lunar şi a concediului de odihnă neefectuat. (Judecător Cristina 
Mănăstirean) 

 

Decizie de concediere. Funcţionar public. Competenţa instanţei de contencios 
administrativ 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr.351 din 1 februarie 2011  

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Cluj, reclamantul G.P. a chemat în 
judecată pe pârâţii: GUVERNUL ROMÂNIEI, MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR 
ŞI DEZVOLTĂRII RURALE, DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE 
RURALĂ A JUDEŢULUI CLUJ şi OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE ŞI AGROCHIMICE 
CLUJ, solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se constate nulitatea 
absolută a deciziei nr.196/24.04.2009 emisă de DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ ŞI 
DEZVOLTARE RURALĂ A JUDEŢULUI CLUJ, obligarea la plata drepturilor salariale şi a 
celorlalte drepturi cuvenite, de la data expirării termenului de preaviz şi până la efectiva 
reîncadrare. 

 În motivarea deciziei, reclamantul a arătat că, prin decizia emisă în temeiul O.U.G. 
nr.37/2009 a fost grav afectat dreptul său la muncă, fiind desfiinţat locul său de muncă, 
pentru ca, după o scurtă perioadă de timp, acesta să fie reînfiinţat. 

 Reclamantul a invocat şi excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.III alin.1 
din O.U.G. nr.37/2009 şi lit.g, pct.8 din Anexa la acest act normativ. 

 În drept, acţiunea a fost întemeiată pe disp.art.9 din Legea nr.554/2004 şi art.29 din 
Legea nr.47/1992. 
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 Prin întâmpinarea formulată, MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI 
DEZVOLTĂRII RURALE a invocat în cauză lipsa calităţii sale procesuale pasive în primul 
capăt de cerere, având în vedere faptul că actul administrativ nu a fost emis de către această 
instituţie. 

 De asemenea, GUVERNUL ROMÂNIEI a invocat în cauză excepţia lipsei calităţii sale 
procesuale pasive, având în vedere faptul că nu este emitentul actului contestat. 

 În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate invocată, s-a solicitat respingerea 
cererii de sesizare a Curţii Constituţionale, nefiind îndeplinite în cauză condiţiile prevăzute de 
art.29 alin.1 din Legea nr.47/1992. 

 Pârâtul OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE ŞI AGROCHIMICE CLUJ a invocat 
necompetenţa de soluţionare a cauzei, având în vedere faptul că reclamantul nu are calitatea 
de funcţionar public, ci face parte din personalul cu regim contractual, considerând că litigiul 
este unul de dreptul muncii. 

 În consecinţă, şi acest pârât a apreciat că nu are calitate procesuală pasivă în cauză, 
întrucât nu are calitatea de angajator. 

 Pârâtul a invocat în cauză şi excepţia tardivităţii introducerii acţiunii. 
 Prin sentinţa nr.574/2009, Curtea de apel Cluj a admis excepţia necompetenţei 

materiale a instanţei şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului 
Cluj, calificând acţiunea ca fiind un litigiu de muncă. 

Prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din data de 22.03.2010, tribunalul a 
admis excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă invocată de Guvernul României şi 
excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a OFICIULUI DE STUDII PEDOLOGICE ŞI 
AGROCHIMICE CLUJ, a respins excepţiile lipsei calităţii procesuale pasive invocate de 
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE şi DIRECŢIA 
PENTRU AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ A JUDEŢULUI CLUJ. 

Prin sentinţa civilă nr. 1531 din 3 mai 2010 pronunţată de Tribunalul Cluj, s-a respins 
ca fiind tardiv formulată acţiunea reclamantului G.P. în contradictoriu cu DIRECŢIA PENTRU 
AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ A JUDEŢULUI CLUJ. 

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Astfel cum rezultă din înscrisul depus în probaţiune, în copie, la fila nr.72 din dosarul 

Curţii de Apel Cluj şi, în original, la fila nr.32 în dosarul Tribunalului Cluj, decizia 
nr.196/24.04.2009 emisă de DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE 
RURALĂ A JUDEŢULUI CLUJ a fost înmânată personal reclamantului la data de 27.04.2009, 
acesta semnând de primire . 

Acţiunea în constatarea nulităţii deciziei a fost înregistrată la Curtea de Apel Cluj la data 
de 10.07.2009, după împlinirea termenului prevăzut de disp.art.283 alin.1 lit.a) din Codul 
muncii. 

Împotriva acestei sentinţe civile a formulat recurs reclamantul G.P., considerând-o ca 
fiind nelegală şi netemeinică pentru următoarele motive: 

Lipsirea de temei legal a actelor normative pe baza cărora a fost emisă decizia 
contestată, respectiv a O.U.G. nr.37/2009 şi a O.U.G. nr.105/2009, prin deciziile 
nr.1257/2009, nr.1629/2009 şi nr.414/2010 a Curţii Constituţionale, face ca în cauză soluţia 
primei instanţe de respingere ca tardiv formulată a contestaţiei să nu fie legală, având în 
vedere faptul că, în condiţiile date şi actele subsecvente, emise în temeiul actelor declarate 
neconstituţionale, încetează de drept. 

Recurentul mai arată că, tocmai pentru aceste considerente, DIRECŢIA PENTRU 
AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ A JUDEŢULUI CLUJ a emis decizia 
nr.127/09.07.2010 prin care acesta a fost reintegrat pe postul de director, începând cu data de 
emiterii acesteia. 

În consecinţă, recurentul arată că este îndreptăţit la plata drepturilor salariale, indexate 
şi reactualizate, cuvenite pentru perioada 22.05-02.11.2009 şi 01.06-09.07.2010. 

Se mai arată că decizia nr. 127/09.07.2010 a fost emisă ca urmare a adresei MADR 
nr.164263/30.06.2010, care prevede obligativitatea punerii în aplicare a deciziilor Curţii 
Constituţionale nr.1257/2009, nr.1629/2009 şi nr.414/2010, în sensul repunerii în situaţia 
anterioară intrării în vigoare a deciziilor menţionate în cazul directorilor de la O.S.P.A. 
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Prin întâmpinările formulate, intimaţii au solicitat respingerea recursului ca fiind 
nefondat, 

În recurs, s-au depus la dosar înscrisuri noi. 
Analizând recursul formulat de reclamantul G.P., prin prisma motivelor de recurs 

invocate şi a dispoziţiilor legale aplicabile în cauză, se reţine că acesta este fondat, pentru 
următoarele considerente: 

Prin decizia nr.196/24.04.2009 emisă de DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ ŞI 
DEZVOLTARE RURALĂ A JUDEŢULUI CLUJ în temeiul disp.art.III alin.1 din O.U.G. 
nr.37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice, şi a 
art.65 şi 73 alin.1 din Codul muncii, recurentului, director al OFICIUL DE STUDII 
PEDOLOGICE ŞI AGROCHIMICE CLUJ, i-a încetat contractul individual de muncă începând 
cu data de 22.05.2009. 

Această decizie a fost într-adevăr primită de către recurent la data de 27.04.2009, astfel 
cum rezultă din menţiunea de primire efectuată de către acesta sub semnătură pe aceste act. 

Având în vedere faptul că decizia de încetare a „raporturilor sale de muncă” a fost emisă 
în temeiul dispoziţiilor art.III alin.1 din O.U.G. nr.37/2009, recurentul-reclamant a apreciat 
decizia nr.196/24.04.2009 emisă de DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE 
RURALĂ A JUDEŢULUI CLUJ ca fiind un act nelegal, care produce o vătămare a 
drepturilor sale, solicitând anularea acestuia, prin plângerea prealabilă adresată 
MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE la data de 
21.05.2009, în termen de 30 de zile de la comunicare, astfel cum rezultă din confirmarea de 
primire depusă la fila nr.16 din dosarul Curţii de Apel Cluj.  

La această plângere prealabilă, MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI 
DEZVOLTĂRII RURALE a răspuns prin adresa nr.210914 din 19.06.2009, apreciind că este 
vorba despre o cerere „….prin care solicitaţi revocarea Deciziei nr.196/24.04.2009 privind 
eliberarea din funcţia publică de director executiv al Oficiului de Studii Pedologice şi 
Agrochimice Cluj, …”. 

S-a mai arătat prin acest răspuns că postul de director deţinut la Oficiul de Studii 
Pedologice şi Agrochimice Cluj „…a fost desfiinţat prin ordonanţă de urgenţă şi nu din 
iniţiativa angajatorului”. 

Curtea reţine că acest răspuns a întărit convingerea recurentului că actul a cărui 
anulare o solicită nu este un act de drept al muncii, ci un act administrativ, emis în temeiul 
unor dispoziţii legale pe care le consideră neconstituţionale, competenţa de verificare a 
acestuia revenind instanţei de contencios administrativ, ce, de altfel, a fost investită de către 
acesta la data de 10.07.2009, potrivit dispoziţiilor Legii nr.554/2004. 

De altfel, în situaţia în care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 
considera că cererea a fost greşit îndreptată, acesta avea obligaţia de a transmite cererea 
autorităţii competente, astfel încât recurentul să nu fie pus în situaţia de a se reţine ulterior că 
ar fi intervenit prescripţia dreptului său de a contesta o decizie ce prezintă o însemnătate 
deosebită pentru acesta, întrucât afectează dreptul său la muncă, la stabilitate în muncă, la 
remunerarea de care ar fi beneficiat în temeiul funcţiei pe care o ocupa. 

Conform disp.art.126 alin.6 din Constituţie, controlul judecătoresc al actelor 
administrative ale autorităţilor publice, pe calea contenciosului administrativ, este garantat, cu 
excepţia celor care privesc raporturile cu Parlamentul, precum şi a actelor de comandament cu 
caracter militar. Instanţele de contencios administrativ sunt competente să soluţioneze 
cererile persoanelor vătămate prin ordonanţe sau, după caz, prin dispoziţii din ordonanţe 
declarate neconstituţionale. 

De asemenea, potrivit art.1 alin.7 din Legea nr.554/2004, persoana vătămată în 
drepturile sau în interesele sale legitime prin ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe ale 
Guvernului neconstituţionale se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în 
condiţiile prezentei legi. 

 Potrivit art. 9 alin.1 din Legea nr.554/2004, persoana vătămată într-un drept al său 
ori într-un interes legitim prin ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe poate introduce 
acţiune la instanţa de contencios administrativ, însoţită de excepţia de neconstituţionalitate, 
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în măsura în care obiectul principal nu este constatarea neconstituţionalităţii ordonanţei sau 
a dispoziţiei din ordonanţă. 

Conform alin.2 din acelaşi articol, instanţa de contencios administrativ, dacă 
apreciază că excepţia îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 29 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 
47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, sesizează, 
prin încheiere motivată, Curtea Constituţională şi suspendă soluţionarea cauzei pe fond. 

Alin.3 preved că, după pronunţarea Curţii Constituţionale, instanţa de contencios 
administrativ repune cauza pe rol şi dă termen, cu citarea părţilor. Dacă ordonanţa sau o 
dispoziţie a acesteia a fost declarată neconstituţională, instanţa soluţionează fondul cauzei; 
în caz contrar, acţiunea se respinge ca inadmisibilă. 

Conform alineaatului 4, în situaţia în care decizia de declarare a neconstituţionalităţii 
este urmarea unei excepţii ridicate în altă cauză, acţiunea poate fi introdusă direct la 
instanţa de contencios administrativ competentă, în limitele unui termen de decădere de un 
an, calculat de la data publicării deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

Alineatul 5 al aceluiaşi articol prevede că acţiunea prevăzută de prezentul articol 
poate avea ca obiect acordarea de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin ordonanţe ale 
Guvernului, anularea actelor administrative emise în baza acestora, precum şi, după caz, 
obligarea unei autorităţi publice la emiterea unui act administrativ sau la realizarea unei 
anumite operaţiuni administrative. 

În acest cadru recurentul-reclamant a înţeles să investească instanţa de contencios 
administrative cu soluţionarea litigiului său, astfel încât prezenta acţiune nu putea fi 
calificată ca fiind un conflict de muncă. 

Consecinţa acestei calificări eronate a fost aplicarea în jurisdicţia muncii a 
dispoziţiilor art.283 alin.1 lit.a) Codul muncii, unei cereri ce nu era întemeiată pe dispoziţiile 
art.78 din Codul muncii, ci pe cele ale art.126 alin.6 din Constituţie, art.1 alin.7 şi art.9 din 
Legea nr.554/2004, constatându-se în mod greşit ca fiind prescris dreptul la acţiune al 
reclamantului având ca obiect atât anularea actului emis în baza unor dispoziţii a căror 
neconstituţionalitate fusese invocată prin acţiune şi în privinţa cărora, ulterior, în cursul 
judecării cauzei, Curtea Constituţională s-a pronunţat chiar în sensul neconstituţionalităţii 
acestora, cât şi repunerea sa în situaţia anterioară emiterii acestuia. 

Astfel cum a invocat şi recurentul, prin cererea de recurs formulată, O.U.G. nr. 37/2009 
privind unele masuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice, a fost declarată 
neconstituţională prin decizia nr. 1257/07.10.2009 pronunţată de Curtea Constituţională a 
României. 

 De asemenea, prin decizia nr. 1629/03.12.2009, Curtea Constituţională a declarat ca 
fiind neconstituţionale si dispoziţiile art. I pct. 1-5 si 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII si 
anexa nr. 1 din O.U.G. nr. 105/2009 privind unele masuri in domeniul funcţiei publice, 
precum si pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate 
ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile 
administrativ-teritoriale si ale celorlalte servicii publice, precum si pentru reglementarea unor 
masuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publica centrala si locala, cancelaria 
prefectului şi cabinetul alesului local. 

Prin urmare, constatând că în mod greşit prima instanţă a respins acţiunea formulată 
de către reclamant ca fiind tardiv formulată, printr-o greşită calificare a demersului său 
juridic, urmează ca, în temeiul disp.art.312 alin.2, raportat la art. 304 pct. 3, 9 
Cod.proc.civilă, să se admită recursul declarat de către reclamantul G.P., să se caseze în 
totalitate sentinţa recurată şi în consecinţă, potrivit disp.art.312 alin.6 şi art.2 alin.1 lit.d) 
Cod.proc.civilă, să se trimită cauza spre competentă soluţionare în jurisdicţie de contencios 
administrativ către Tribunalul Cluj. (Judecător Cristina Mănăstirean) 
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Recalculare pensie. Legalitatea adeverinţei eliberate de Direcţia de Muncă şi 
Protecţie Sălaj 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 355 din 1 februarie 2011  

Prin sentinţa civilă nr. 2260 din 19 aprilie 2010 pronunţată de Tribunalul Sălaj, a fost 
admisă cererea formulată de reclamanta D.R. în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de 
Pensii Sălaj, şi în consecinţă a fost obligată pârâta să recalculeze pensia reclamantei având în 
vedere extrasul eliberat de Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Sălaj.  

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin sentinţa civilă nr. 1323 din 
13.06.2008 a Tribunalului Sălaj, pârâta Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Sălaj a fost 
obligată să-i elibereze reclamantei documente care să ateste vechimea în muncă, inclusiv 
sporurile aferente. 

 Executând hotărârea instanţei D.M.P.S. Sălaj i-a eliberat reclamantei adeverinţa care 
cuprindea în anexe drepturile salariale primite la S.C. FILATURA DE BUMBAC ZALĂU . 

 Pârâta a refuzat să valorifice această adeverinţă la calculul pensiei reclamantei 
motivând că aceasta nu corespunde atât sub aspectul formei cât şi al fondului. 

 Adeverinţa refuzată a fi luată în considerare este un act care emană de la Direcţia de 
Muncă şi Protecţie Socială Sălaj ca urmare a obligaţiei stabilite prin dispozitivul sentinţei civile 
nr. 1323/13.06.2008 a Tribunalului Sălaj, ca urmare a desfiinţării fostului angajator. 

 Această adeverinţă este un act oficial DMPS Sălaj, răspunde pentru legalitatea şi 
temeinicia ei şi până la înscrierea în fals îşi păstrează valabilitatea, produce efecte juridice. 

 Din menţiunile arătate în adeverinţa depusă la dosar rezultă unitatea la care a fost 
angajată reclamanta, perioada în care a fost angajată, denumirea şi cuantumul sporurilor 
primite, retribuţia tarifară. Această adeverinţă are număr, data eliberării, ştampila unităţii, 
precum şi semnătura celui care angajează DMPF Sălaj. 

 Acest act trebuia luat în calcul la stabilirea drepturilor de pensie a reclamantei pentru 
că în caz contrar ar fi lipsită de dreptul ei la asigurări sociale, drept care potrivit art. 1 din 
Legea nr. 19/2000, este garantat de stat. 

 De asemenea ar fi încălcat şi principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de 
asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice, 
participante la sistemul public, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se pe temeiul 
contribuţiilor de asigurări sociale plătite (art. 2 lit. e din Legea nr. 19/2000).  

 Împotriva acestei hotărâri, a declarat recurs pârâta Casa Judeţeană de Pensii Sălaj 
solicitând în baza art.304 pct.9 şi art.3041 C.pr.civ. casarea sentinţei atacate în totalitate. 

 În motivarea recursului, pârâta a citat dispoziţiile art. 169 alin. (1), (2) şi (3) din Legea 
nr. 19/2000, ca şi pe cele ale art. 7 alin. (3) din O.U.G. nr. 4/2005 şi ale art. 18 din Legea nr. 
16/1996. 

Se subliniază că obligaţia de a prelua şi, implicit, de a elibera copii, extrase şi certificate 
privind drepturile referitoare la sporurile invocate de reclamanţi revine Direcţiei Judeţene a 
Arhivelor Naţionale, instituţie care refuză preluarea arhivelor invocând lipsa de personal şi de 
spaţiu, precum şi alte aspecte care nu au nici o relevanţă. 

 Pârâta învederează instanţei faptul că a închiriat două spaţii în vederea păstrării 
arhivelor preluate de la unele societăţi desfiinţate, deşi avea acelaşi regim de instituţie publică 
ca Arhivele Naţionale, deci motivul cererii recurentei de a obliga Direcţia Judeţeană a 
Arhivelor Naţionale Sălaj să preia arhiva fostei „Filatura de Bumbac" este fondat şi conform cu 
prevederile legale în vigoare. 

 Ordonanţa Guvernului nr. 39/2006 a fost adoptată tocmai pentru a îndrepta 
incompatibilitatea apărută între activitatea de bază a caselor de pensii, şi implicit a Direcţiilor 
de Muncă şi Protecţie Socială, respectiv stabilirea drepturilor de pensie, prin valorificarea 
adeverinţelor şi aceea de eliberare a respectivelor documente, în cazul în care arhivele firmelor 
desfiinţate se preluau de către casele de pensii. 

Se citează dispoziţii din art. 18 şi art. 21 din Legea nr. 16/1996, modificată şi completată. 
 Se fac referiri pe larg la adresa Arhivelor Naţionale nr. 5293 din 08.06.2007, unde se 

arată că „Arhivele Naţionale îşi asumă dispoziţiile Legii 474/2006, dovadă fiind ca Ministerul 
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Administraţiei şi Internelor împreună cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei au 
întreprins demersurile pentru asigurarea condiţiilor minime de înfiinţare a structurilor 
necesare preluării documentelor de arhivă cu valoare practică la Arhivele Naţionale(…)”. 

 În acest context, se critică refuzul Arhivelor Naţionale - Direcţia Judeţeană Sălaj de a 
prelua arhivele unităţilor desfiinţate. 

 În conformitate ce prevederile pct. VI din Anexa la O.U.G. nr. 4/2005, privind 
recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de 
stat, cu modificările şi completările ulterioare, adeverinţele prin care se dovedesc sporul 
pentru munca prestată în timpul nopţii, sporul de conducere, de toxicitate şi de zgomot, 
precum şi alte sporuri cu caracter permanent, trebuie să cuprindă în mod obligatoriu 
următoarele elemente: denumirea unităţii; perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de 
începere şi de încetare a raportului de muncă; funcţia, meseria sau specialitatea exercitată; 
denumirea sporurilor, procentul sau suma acordată; perioada în care a primit sporul şi temeiul 
în baza căruia s-a acordat; adeverinţele vor purta număr, data eliberării, ştampila unităţii, 
precum şi semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de 
conducerea unităţii. 

 Examinând sentinţa recurată prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea de 
Apel apreciază că recursul este nefondat, urmând să îl respingă pentru următoarele 
considerente: 

Motivul final al recursului şi care surprinde de fapt chintesenţa acestuia vizează 
imposibilitatea luării în considerare, la stabilirea pensiei, a unei adeverinţe-extras eliberate de 
Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Sălaj, chiar conformă în rest prevederilor pct. VI din 
O.U.G. nr. 4/2005, pentru motivul că singura instituţie abilitată pentru a elibera astfel de 
adeverinţe în cazul societăţilor desfiinţate este Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Sălaj. 

Ca atare, se lasă a se înţelege că o astfel de adeverinţă, eliberată de Direcţia de Muncă şi 
Protecţie Socială Sălaj, nu se conformează imperativelor aduse de pct. VI din O.U.G. nr. 
4/2005, mai precis cele referitoare la ştampila unităţii şi semnătura celui care angajează 
unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unităţii. 

Este nefondată această critică adusă legalităţii sentinţei atacate. 
 Aşa cum a reţinut şi prima instanţă, prin sentinţa civilă nr. 1323/13.06.2008 a 

Tribunalului Sălaj s-a dispus obligarea Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială Sălaj la 
eliberarea de adeverinţe în favoarea reclamanţilor din acel dosar, printre care şi reclamanta 
intimată din prezenta cauză, care să ateste vechimea în muncă şi sporurile de care au 
beneficiat, reţinându-se în motivare că pârâta din acea cauză preluase anterior actele care 
generează relaţii de pensie din cadrul S.C. Filatura S.A. Zalău. 

 Refuzul actual al recurentei de a lua în considerare adeverinţa eliberată în executarea 
acestei hotărâri judecătoreşti intrată în puterea de lucru judecat este abuziv. 

 Practic, procedând la interpretarea dispoziţiilor Legii nr. 16/1996, recurenta apreciază 
că nu era în competenţa Direcţiei de muncă şi protecţie socială Sălaj să elibereze menţionata 
adeverinţă, ci în aceea a Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale Sălaj, sens în care 
sancţionează nelegalitatea clamată prin refuzul de a da curs adeverinţei prezentate de 
pensionar. 

 Or, se constată că prin raportare la forma iniţială a Legii nr. 16/1996, obligaţia de 
preluare a documentelor cu valoare practică, în baza cărora se eliberează copii certificate şi 
extrase privind drepturile individuale ale cetăţenilor revenea Ministerului Muncii şi Protecţiei 
Sociale sau direcţiilor judeţene ale acestuia. 

La data când a operat preluarea arhivei S.C. Filatura S.A. Zalău de către Direcţiei de 
muncă şi protecţie socială Sălaj, Legea nr. 16/1996 fusese modificată, astfel încât prevedea că 
obligaţia de preluare a amintitelor documente revine în sarcina caselor judeţene de pensii. 

 Prin urmare, invocând nelegalitatea emiterii adeverinţei care atestă sporurile de care a 
beneficiat reclamanta de către Direcţia de muncă şi protecţie socială Sălaj, recurenta îşi invocă 
propria culpă, întrucât ulterior datei de 5 iulie 2002 (data intrării în vigoare a Legii nr. 
358/2002 prin care s-au adus modificările menţionate Legii nr. 16/1996), recurenta trebuia să 
preia documentele cu valoare practică, în baza cărora se eliberează copii certificate şi extrase 
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privind drepturile individuale ale cetăţenilor şi să elibereze consecutiv copii şi extrase după 
acestea. 

 Or, în dreptul civil, nemo propriam turpitudinem allegans (nimeni nu îşi poate invoca 
propria culpă). 

 Cât priveşte motivele de recurs ce vizează obligaţia Direcţiei Judeţene a Arhivelor 
Naţionale de a prelua documentele cu valoare practică, Curtea reţine că deşi într-adevăr, 
norma juridică menţionată anterior a fost modificată prin instituirea obligaţiei de păstrare a 
documentelor cu valoare practică în sarcina Direcţiei Judeţene Sălaj a Arhivelor Naţionale, nu 
s-a probat că ar fi operat în concret transmisiunea acestei obligaţii care este condiţionată prin 
textul legal de „înfiinţarea în cadrul … direcţiilor judeţene ale Arhivele Naţionale a unor 
structuri specializate cu asigurarea, în condiţiile legii, a resurselor umane şi logistico – 
financiare necesare”. (Judecător Ioana Tripon) 

 

Ordonanţă preşedinţială. Suspendarea executării deciziei de pensionare. 
Respingere  

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 378 din 1 februarie 2011  

Prin sentinţa civilă nr. 4287 din 09 decembrie 2010 pronunţată de Tribunalul Cluj s-a 
respins cererea privind ordonanţa preşedinţială formulată de către reclamanta S.M. în 
contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Cluj. 

 Pentru a pronunţa această hotărâre tribunalul a reţinut că prin Decizia nr. 261070 
emisă de pârâta Casa Judeţeană de Pensii Cluj la data de 20.10.2009 s-a stabilit în favoarea 
reclamantei S.M. pensia de serviciu în cuantum de 3.822 lei, valoarea totală a drepturilor 
cuvenite fiind de 5.982 lei . Ulterior, s-a procedat la recalcularea pensiei de serviciu în temeiul 
art. 3 din Legea nr. 119/2010, acordându-se reclamantei pensia de limită de vârstă în cuantum 
de 2.214 lei. 

Împotriva acestei ultime decizii reclamanta a formulat contestaţie întemeiată pe 
dispoziţiile art. 87 din Legea nr. 19/2000, înregistrată pe rolul Tribunalului Cluj, iar prin 
prezenta cerere solicită suspendarea executării Deciziei nr. 261070 din 31.08.2010,până la 
soluţionarea irevocabilă a contestaţiei. 

În primul rând, s-a constatat că dreptul asigurărilor sociale nu reglementează nici o 
procedură specială de suspendare a executării deciziilor de pensionare, sens în care 
reclamanta şi-a şi întemeiat cererea de suspendare pe dispoziţiile dreptului comun, incidente 
conform art. 159 din Legea privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale. 

Potrivit art. 581 alin. 1 din Codul de procedură civilă, „instanţa va putea să ordone 
măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin 
întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara (…)”. Astfel, 
condiţiile speciale de admisibilitate ale cererii de emitere a unei ordonanţe preşedinţiale sunt 
urgenţa, caracterul vremelnic al măsurii solicitate şi neprejudecarea fondului. 

Verificând prezenta cerere prin prisma cerinţelor legale enumerate, instanţa a apreciat 
că nu este admisibilă.  

Conform definiţiei dată de legiuitor, există caracter urgent atunci când măsura 
solicitată este necesară pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere sau pentru 
prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara. 

În cauză, reclamanta S.M. susţine că reducerea drastică a mijloacelor sale de întreţinere 
produce consecinţe vădit prejudiciabile. Reclamanta nu a făcut însă în nici un fel dovada 
acestor susţineri, cu toate că, potrivit art. 1169 Cod civil şi art. 129 alin. 1 teza finală din Codul 
de procedură civilă, sarcina probei îi incumba. 

Apoi, prejudiciul cauzat reclamantei prin reducerea cuantumului pensiei este unul 
patrimonial, cuantificabil şi se poate, deci, repara, obţinerea unei soluţii favorabile în 
contestaţia împotriva deciziei de recalculare implicând şi obligarea pârâtei la calcularea şi la 
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plata retroactivă a prejudiciului produs, reprezentând diferenţa dintre pensia iniţială şi cea 
recalculată. 

Pe de altă parte, cerinţa neprejudecării fondului impune ca în cadrul procedurii 
ordonanţei preşedinţiale să se efectueze doar un examen sumar al cauzei, cu verificarea 
aparenţei dreptului dar fără a se antama problema existenţei sau inexistenţei dreptului 
subiectiv care poate să facă doar obiectul unei judecăţi pe fond. 

În speţă, reclamanta însăşi pretinde ca instanţa să ia în considerare natura şi 
seriozitatea argumentelor de fond invocate, prezentând pe larg criticile la adresa legalităţii 
deciziei a cărei suspendare o solicită. 

Or, tocmai legalitatea măsurii de anulare a beneficiului dreptului la pensia de serviciu 
face obiectul dosarului de fond iar în cadrul ordonanţei preşedinţiale nu s-ar putea aprecia cu 
privire la valabilitatea acesteia, care vizează în mod exclusiv fondul raporturilor dintre părţi. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta S.P. solicitând admiterea 
recursului, modificarea hotărârii în sensul admiterii cererii introductive de instanţă. 

În motivare critică sentinţa prin recurată a fost respinsă ca nefondata cererea de 
emitere a ordonanţei preşedinţiale de suspendare a executării deciziei de recalculare a pensiei 
de serviciu reţinându-se că cererea formulată ar fi fost de natură a prejudeca fondul că nu a 
justificat urgenţa.  

A nu prejudeca fondul cauzei înseamnă a nu analiza fondul raportului juridic dedus 
judecăţii dar instanţa investită cu soluţionarea unei cereri de ordonanţă preşedinţială poate şi 
chiar este obligată să realizeze o minimă antamare a fondului cauzei pentru a stabili dacă 
aparenţa dreptului este sau nu în favoarea reclamantului.  

Contrar celor reţinute de către prima instanţă, cererea mea nu a vizat o tranşare a 
fondului cauzei în procedura ordonanţei preşedinţiale ci a urmărit evidenţierea faptului că, cel 
puţin la nivel aparent, actul a cărui suspendare a solicitat-o este nelegal.  

În acest sens, a invocat două aspecte:  
a. Recalcularea pensiei de serviciu, cu consecinţa unei diminuări drastice a drepturilor 

mele, este de natură a-i încălca cel puţin dreptul de proprietate recunoscut de art. 1 din 
Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie şi de Constituţie, dreptul la nediscriminare prevăzut de 
art. 1 din Protocolul nr. 12 adiţional la Convenţie.  

b. Executarea HG nr. 737/2010 privind metodologia de recalculare a pensiilor de 
serviciu, actul administrativ-normativ în baza căruia a fost recalculată pensia, a fost 
suspendată de către instanţele de contencios administrativ care au constatat existenţa "cazului 
bine justificat" adică a împrejurării legate de starea de drept, de natură să creeze o îndoială 
serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ (art. 2, al. 1, lit. t şi art. 14, al. 1 din Legea 
nr. 554/2004).  

O analiză sumară a acestor două susţineri formulate nu ar fi fost de natură a prejudeca 
fondul cauzei dar ar fi fost de natură a releva existenţa unei minime aparenţe a dreptului în 
favoarea reclamantei şi ar fi justificat luarea măsurii solicitate.  

Există anumite situaţii în care urgenta, în sensul art. 581 Cod procedură civilă, nu 
trebuie în mod obligatoriu probată ea existând în mod implicit şi rezultând din circumstanţele 
cauzei. Din moment ce s-a decis că lipsirea în mod abuziv a proprietarului de bunul său 
reprezintă prin ea înseşi o urgenţă implicită de natură a justifica pronunţarea unei ordonanţe 
presedintiale", şi în cazul meu, privarea de o parte considerabilă a unui "bun" justifică 
existenţa unei astfel de urgente.  

În hotararea Buchen c. Cehia, prin aplicarea art. 41 din Conventia Europeană, CEDO a 
decis ca prejudiciul material este evident în ipoteza acordării unor pensii mai mici pentru un 
anumit grup de persoana faţă de un alt grup, aflat în situaţie similară, şi este constituit din 
diferenţa între pensia încasata şi cea ce trebuia să fie încasată dacă tratamentul juridic era cel 
legal.  

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

Criticile din recurs vizează modalitatea în care, în soluţionarea cererii de ordonanţă 
preşedinţială formulată de reclamantă, s-a analizat întrunirea în cauză a condiţiilor de 
admisibilitate privitoare la această cerere. 



 22 

Curtea constată că sunt întemeiate considerentele reţinute de prima instanţă raportat la 
măsura în care se verifică în speţă o urgenţă de natură a determina admisibilitatea cererii de 
ordonanţă preşedinţială, astfel încât, având în vedere că cele trei condiţii de admisibilitate 
prevăzute de lege pentru acest act procedural de excepţie trebuie întrunite cumulativ pentru a 
se admite cererea, recursul este nefondat. 

Pentru rigoarea demersului, se impune precizarea că neprejudecarea fondului nu este 
impusă ca o condiţie de admisibilitate a cererii de ordonanţă preşedinţială, ci ca o limită a 
judecăţii în cadrul procesual oferit de o atare cerere, cea de-a treia condiţie de admisibilitate a 
cererii, alături de urgenţă şi vremelnicie, fiind cea a aparenţei dreptului.  

Sub acest aspect, Curtea observă, cu majoritate de voturi, că urgenţa pe care o indică 
Codul de procedură civilă ca o condiţie de admisibilitate a ordonanţei preşedinţiale, prin 
sintagma „cazuri grabnice”, nu este una oarecare, ci o anumită urgenţă, circumscrisă la 
situaţiile enumerate limitativ în cod, anume, „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 ce s-ar ivi cu prilejul unei executări”. 

Fiind exclusă ultima ipoteză din textul citat, raportat la situaţia de fapt expusă de 
reclamantă prin cererea introductivă de instanţă, rămân a fi analizate primele două ipoteze ale 
textului legal incident. 

Se constată, astfel, că nu se poate invoca pierderea dreptului pe care îl protejează de 
către reclamantă, având în vedere că se invocă de către aceasta apărarea dreptului său de 
proprietate asupra pensiei de serviciu prin acţiunea de drept comun iniţiată în faţa 
Tribunalului Maramureş. 

În opinia instanţei, ordonanţa preşedinţială nu va putea fi admisă ori de câte ori este 
litigios şi contestat un drept, atâta timp cât temporizarea pe care o presupune judecarea 
litigiului de drept comun asupra fondului dreptului nu ar putea atrage o pierdere definitivă a 
dreptului. Cu alte cuvinte, doar ca o excepţie se va putea da ordonanţă preşedinţială, acolo 
unde este pericol ca dreptul în esenţa sa să se piardă (să se păgubească, după formula folosită 
de legiuitor) până la soluţionarea pe calea acţiunii de drept comun a pretenţiei asupra 
dreptului. 

Raportat la cea de-a doua ipoteză propusă de textul legal citat, sunt aplicabile aceleaşi 
considerente, anume, în speţa de faţă, nu poate fi vorba despre o pagubă iminentă şi care nu s-
ar putea repara, dat fiind că prin tranşarea pe calea litigiului de drept comun a dreptului 
reclamantei asupra pensiei de serviciu, paguba pe care aceasta o suportă prin diminuarea 
drepturilor de pensie va putea fi reparată. 

Se invocă de către recurentă faptul că o reparare târzie a pagubei reclamante ar fi 
iluzorie, în condiţiile în care diminuarea pensiei nu îi permite să îşi acopere cheltuielile lunare 
de întreţinere, medicamente, practic nu îi permite să îşi ducă traiul. 

Curtea constată sub acest aspect că reclamanta invocă dreptul de a-i fi menţinut 
cuantumul pensiei, astfel cum a fost aceasta acordată în baza Legii nr. 567/2004, arătând că 
veniturile ce îi sunt în prezent asigurate nu îi permit subzistenţa. 

Or, aprecierea importanţei economice a acestor venituri, în cântărirea argumentului 
privitor la urgenţa afirmată de reclamantă, trebuie făcută prin raportare la situaţia populaţiei 
în general, la venitul minim pe economie în prezent, în ţară, la situaţia în general a 
pensionarilor şi la cuantumul mediu al pensiei acestora, astfel încât, nefiind probată o situaţie 
de excepţie care să concretizeze urgenţa afirmată, se constată că venitul reclamantei se 
încadrează în media venitului din pensii de stat în ţară, astfel încât nu se consideră probată 
condiţia urgenţei care să atragă admisibilitatea cererii de ordonanţă preşedinţială. Reclamanta 
nu a depus probe din care să rezulte o astfel de urgenţă. 

 Curtea, cu majoritate de opinii, apreciază că nu se poate considera situaţia creată prin 
„recalcularea pensiei de serviciu” (practic, prin anularea ei şi înlocuirea cu una pentru limită 
de vârstă sui generis) ca implicând o atare urgenţă, întrucât, după cum s-a arătat mai sus, 
situaţia ipotetic nelegală la a cărei corectare vremelnică se tinde prin iniţierea unei cereri de 
ordonanţă preşedinţială trebuie să se circumscrie unei pagube iminente şi care nu s-ar putea 
repara. Altfel spus, gravitatea consecinţelor situaţiei create să facă a nu putea fi reparate, or 
chiar deosebit de drastică fiind reducerea veniturilor pe care reclamanta le considera stabile, 
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nu se poate considera că ar pune-o într-o situaţie atât de precară încât să se considere că îi 
provoacă, raportat la probaţiunea produsă, o pagubă ireparabilă. (Judecător Dana Cristina 
Gârbovan) 

Acţiune în rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare. Valoarea obiectului 
litigiului de peste 100.000 lei. Instanţa competentă şi calea de atac ce poate fi 

exercitată împotriva sentinţei 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 381 din 2 februarie 2011  

Prin acţiunea înregistrată la data de 7 aprilie 2009 la Judecătoria Cluj-Napoca, 
reclamantul P.C.I. i-a chemat în judecată pe pârâţii B.O. şi B.D.A., solicitând instanţei ca prin 
sentinţa ce o va pronunţa, să dispună rezoluţiunea antecontractului de vânzare-cumpărare 
încheiat la data de 6.11.2007 şi obligarea pârâţilor la plata sumei de 32.160 euro reprezentând 
preţul apartamentului ce a format obiectul antecontractului de vânzare-cumpărare şi a sumei 
de 660 euro penalităţi de întârziere, precum şi la plata cheltuielilor de judecată. 

Prin sentinţa civilă nr. 16.471 din 18 decembrie 2009 a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a 
admis în parte cererea formulată de reclamantul P.C.I. împotriva pârâţilor B.O. şi B.D.A. şi în 
consecinţă, s-a dispus rezoluţiunea antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat între 
reclamant în calitate de promitent-cumpărător şi pârâţi în calitate de promitenţi–vânzători la 
data de 6 noiembrie 2007, atestat sub nr. 218 de avocatul G.A.D., având ca obiect imobilul 
apartament nr. 5, situat la parter, din imobilul ce se va construi în localitatea Floreşti, str. M., 
pentru preţul de 31.500 euro. 

Au fost obligaţi pârâţii la plata sumei de 31.500 euro echivalent în lei la data plăţii, 
reprezentând preţul achitat de reclamant. 

S-a respins capătul de cerere privind obligarea pârâţilor la plata penalităţilor de 
întârziere, ca neîntemeiat. 

Au fost obligaţi pârâţii să îi plătească reclamantului cheltuieli de judecată în sumă de 
3.791 lei, reprezentând taxe judiciare de timbru şi 3.500 lei onorariu de avocat. 

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că la data de 6.11.2007, între 
părţi s-a încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare, prin care pârâţii s-au obligat să 
construiască şi să vândă un apartament situat în comuna Floreşti, str. M., termenul de 
finalizare şi de predare a apartamentului fiind data de 31 august 2008, în cazul neîndeplinirii 
obligaţiilor la termen pârâţii obligându-se să îi plătească reclamantului penalităţi de întârziere 
de 0,1% pe zi. 

Anterior încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare, prin procura specială 
autentificată sub nr. 843 din 16.05.2007, pârâţii l-au împuternicit pe numitul P.S.C. să vândă 
în numele şi pe seama lor, apartamentele ce se vor edifica pe terenul pârâţilor, la preţul pe care 
îl va considera de cuviinţă şi să primească preţul vânzării în numele şi pe seama pârâţilor. 

Ulterior încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare, la data de 14.02.2008, 
pârâţii le-au vândut numiţilor P.S.C. şi R.L., terenul pe care urma să fie edificat imobilul ce 
trebuia să cuprindă şi apartamentul promis spre vânzare reclamantului. 

Prin încheierea antecontractului de vânzare-cumpărare cu reclamantul direct de către 
mandanţi, se poate considera că mandatul de a vinde dat lui P.S.C. a fost retras, însă preţul 
urma să fie achitat către mandatar. 

Reclamantul a achitat integral preţul apartamentului, plătind primele două tranşe lui 
P.S.C., mandatarul pârâţilor, iar a treia tranşă a fost achitată numitului R.L., îndeplinindu-şi 
astfel obligaţiile asumate prin antecontract. 

Deşi apartamentul trebuia construit şi predat reclamantului până la data de 31 august 
2008, termen ce putea fi prelungit din motive obiective cu 45 de zile, nici la data de 12 
octombrie 2009 când instanţa s-a deplasat la faţa locului, nu era finalizat balconul 
apartamentului, nu erau montate instalaţiile sanitare şi cele electrice, nu era montat parchetul 
şi nu era finalizată parcarea din faţa imobilului. 

Aşa fiind, prima instanţă a reţinut că raportul juridic contractual a fost iremediabil 
afectat de conduita culpabilă a pârâţilor, iar singurul remediu substanţial este cel al 
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rezoluţiunii antecontractului de vânzare-cumpărare şi repunerea părţilor în situaţia 
anterioară. 

Prin încheierea civilă nr. 1462 din 24 noiembrie 2010 a Tribunalului Cluj, s-a admis 
excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Cluj secţia civilă şi s-a declinat în favoarea 
Tribunalului Comercial Cluj competenţa soluţionării recursului declarat de pârâţii B.O. şi 
B.D.A., împotriva sentinţei civile nr. 16.471 din 18 decembrie 2010 (în realitate 2009) a 
Judecătoriei Cluj-Napoca. 

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că deşi în cauză este vorba de constructori 
persoane fizice, edificarea de către aceştia a unor imobile de locuinţe colective, s-a făcut scopul 
vânzării lor, adică în scop comercial. Caracterul comercial este determinat de caracterul 
profesional al acestei activităţi, iar comercialitatea rezultă din scopul construirii edificiului, 
acela de vânzare în scopul obţinerii unui profit. 

Această activitate de construire este una de comerţ obiectivă, conform prevederilor art. 
3 pct. 8 Cod comercial, chiar dacă constructorul nu este înregistrat ca şi comerciant la registrul 
comerţului în una din formele cerute de legislaţia în vigoare. Potrivit art. 3 pct. 8 din Codul 
comercial, obiectul unei asemenea întreprinderi poate fi construirea de noi edificii, dar şi 
lucrările de transformare, adăugire, amenajare, aceste activităţi trebuind să vizeze bunuri 
imobile. 

Cu toate că s-a contestat că scopul construirii este cel de a vinde apartamentele 
rezultate, acest aspect reiese din procura specială prin care pârâţii au împuternicit o persoană 
să vândă toate apartamentele. 

Raportat la numărul apartamentelor pentru care s-a obţinut autorizaţie de construire şi 
a fost împuternicită o persoană să le vândă, scopul construirii lor a fost pentru obţinerea de 
profit, ceea ce le imprimă caracterul unor acte de comerţ. 

Împotriva acestei hotărâri, a declarat recurs reclamantul P.C.I., solicitând în principal 
casarea ei pentru că a fost pronunţată de un complet de judecători nelegal constituit şi 
trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului Cluj, secţia civilă, pentru a fi soluţionată în 
complet de apel şi nu de recurs, având în vedere că obiectul cauzei are o valoare de peste 
100.000 lei, iar în subsidiar modificarea hotărârii atacate în sensul respingerii excepţiei de 
necompetenţă materială a Tribunalului Cluj secţia civilă, care este competent să judece această 
cauză. 

În motivarea recursului, reclamantul a susţinut că tribunalul a făcut o greşită şi 
incorectă aplicare a legii atunci când în mod greşit a soluţionat cauza în complet de recurs, în 
condiţiile în care calea de atac exercitată de pârâţi a fost apelul, raportat la prevederile legale 
procedurale şi la principiul conform căruia calea de atac este stabilită de lege şi nu de instanţa 
de judecată. 

Întrucât obiectul cauzei deduse judecăţii este de peste 100.000 lei, calea de atac 
împotriva sentinţei este apelul, iar nu recursul. Tribunalul Cluj trebuia să verifice în primul 
rând legala constituire a completului de judecată raportat la calea de atac şi doar după aceasta 
să decidă punerea în discuţie a competenţei materiale a instanţei şi să decline competenţa de 
soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Comercial Cluj. 

Natura cauzei este civilă şi nu comercială, atât datorită raportului juridic dedus 
judecăţii, cât şi stării de fapt rezultate din ansamblul probelor administrate în cauză, din care 
nu rezultă starea de fapt reţinută de tribunal, respectiv că pârâţii Buzoianu s-ar îndeletnici cu 
construirea în scop de revânzare a mai multor apartamente. 

Intimaţii prin reprezentanţi au solicitat respingerea recursului. 
Recursul este fondat. 
Pârâţii B.O. şi B.D.A. au învestit Tribunalul Cluj cu soluţionarea apelului împotriva 

sentinţei civile nr. 16.471 din 18 decembrie 2009 a Judecătoriei Cluj-Napoca. 
Conform art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, apelurile se judecă în complet format 

din 2 judecători, iar recursurile în complet format din 3 judecători, cu excepţia cazurilor în 
care legea prevede altfel. 

Fără ca apelul să fie repartizat unui complet de judecată alcătuit din 2 judecători, care 
să îl recalifice în recurs şi apoi să îl transpună la completul de 3 judecători conform art. 99 
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alin.(3) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, cauza a fost 
repartizată direct ca recurs completului de 3 judecători, care a judecat cauza în recurs. 

Potrivit art. 304 pct. 1 Cod proc.civ., casarea hotărârii se poate cere atunci când instanţa 
nu a fost alcătuită potrivit dispoziţiilor legale. 

Nu doar că tribunalul nu a respectat formalitatea recalificării căii de atac a apelului în 
recurs, dar având în vedere că valoarea obiectului acţiunii introductive de instanţă este de 
32.160 euro, ceea ce în moneda naţională reprezintă aproximativ 137.800 lei, iar conform art. 
2821 alin. (1) Cod proc.civ. nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoreşti date în primă 
instanţă în cererile introduse pe cale principală privind pensii de întreţinere, în litigiile al căror 
obiect are o valoare de până la 100.000 lei inclusiv, atât în materie civilă cât şi în materie 
comercială, a judecat în mod greşit în recurs, în loc să judece în apel. 

O altă eroare săvârşită de tribunal, a fost aceea că a declinat competenţa soluţionării 
recursului în favoarea Tribunalului Comercial Cluj, fără să observe că potrivit art. 2 pct. 1 lit. a) 
Cod proc.civilă, tribunalele judecă în primă instanţă procesele şi cererile în materie comercială 
al căror obiect are o valoare de peste 100.000 lei, precum şi procesele şi cererile în această 
materie al căror obiect este neevaluabil în bani. 

Aşadar, Tribunalul Cluj, secţia civilă, trebuia să judece în complet de 2 judecători apelul 
declarat de pârâţii B.O. şi B.D.A. împotriva sentinţei civile nr. 16.471 din 18 decembrie 2010 a 
Judecătoriei Cluj-Napoca, iar dacă ar fi apreciat că acţiunea intentată de reclamant împotriva 
pârâţilor are natură comercială, să anuleze sentinţa judecătoriei şi să trimită cauza spre 
soluţionare în primă instanţă Tribunalului Comercial Cluj, potrivit art. 297 alin. (2) coroborat 
cu art. 2 pct. 1 lit. a) Cod proc. civilă. 

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 304 pct. 1 şi 9 coroborat cu art. 312 alin. (1), 
(2), (3) şi (5) Cod proc.civilă, se va admite recursul declarat de reclamant împotriva încheierii 
tribunalului, care va fi casată şi se va trimite cauza la acelaşi Tribunal Cluj, pentru judecarea 
apelului declarat de pârâţi în contra sentinţei judecătoriei.(Judecător Traian Dârjan) 

 
 

Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Cerere de notare a 
antecontractului de vânzare-cumpărare asupra unui apartament neconstruit şi 

neînscris în cartea funciară. Respingere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 383 din 2 februarie 2011  

Prin sentinţa civilă nr. 3897/22.03.2010, a Judecătoriei Cluj-Napoca, a fost respinsă 
plângerea formulată de petenta A.L.G., împotriva încheierii de respingere nr. 112172/ 
11.11.2009 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj, ca neîntemeiată. 

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa de fond a reţinut că, prin încheierea 
nr.112172-2009 a OCPI Cluj s-a respins cererea formulată de către petenta A.L.G. pentru 
notarea antecontractului de vânzare cumpărare încheiat la data de 20.12.2007 între SC D.C. 
SRL, în calitate de vânzător şi petentă, având ca obiect apartamentul nr. 45 în CF col. nr. 
116186 Cluj-Napoca, pe motiv că în antecontract nu s-a identificat imobilul printr-un 
identificator unic, conf. art. 48 al.1 lit.c din Legea nr. 7/1996. 

Prin antecontractul anterior menţionat, petenta s-a obligat să cumpere apartamentul 
situat în Cluj-Napoca, str.L. nr.9, ap. 42 cu CF col. nr.116186 , în suprafaţă utilă de 50 mp. 
pentru preţul de 55.000 euro. La data de 26.03.2008 s-a încheiat un act adiţional prin care 
părţile au convenit că obiectul contractului îl reprezintă apartamentul nr.45. 

Prin sentinţa civilă nr. 5879/2008 a Judecătoriei Cluj-Napoca au fost obligaţi pârâţii, 
proprietari ai apartamentelor nr. 1-40 din blocul situat pe strada Lunii nr.9, să încheie cu 
reclamanta SC D.C. SRL act autentic de vânzare cumpărare pentru acoperişul terasă ce face 
parte din părţile indivize comune ale blocului situat în Cluj-Napoca, str.L. nr.9, bl. L 16 înscris 
la A+2, în CF col. nr. 116186, în caz contrar sentinţa urmând să ţină loc de act autentic de 
înstrăinare. 
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Potrivit extrasului CF 254372 Cluj-Napoca provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 
116186 reiese că asupra imobilului teren pentru bloc de locuinţe cu suprafaţa de 670 mp. cu nr. 
top 24273 este proprietar tabular Statul Roman. 

Conform raportului de expertiză extrajudiciară întocmit de expert, asupra imobilului 
teren şi bloc de locuinţe cu nr. top. 24273 şi 24273/S înscris în CF col. nr. 116186 situat în Cluj-
Napoca, str.L. nr. 9, bl. L 16 este proprietar tabular Statul Român. Expertul a realizat 
propuneri de dezmembrare a acoperişului terasă cu suprafaţa utilă de 587 mp. din părţile 
indivize comune, acordându-i-se nr. top 24273/S/XLI reprezentând apartamentul nr.41 situat 
în str.L. nr.9, et.5 cu cota din părţile comune indivize 21/100 şi teren atribuit în folosinţă 
143/670. 

Instanţa a constatat în drept că, potrivit art. 48 din Legea nr. 7/1996 se poate dispune 
intabularea sau înscrierea provizorie prin încheiere, dacă înscrisul îndeplineşte următoarele 
condiţii: a) este încheiat cu respectarea formelor prescrise de lege; b) indică numele părţilor, c) 
individualizează imobilul printr-un identificator unic; d) este însoţit de o traducere legalizată, 
dacă actul nu este întocmit în limba romană;e) este însoţit, după caz, de o copie a extrasului de 
carte funciară pentru autentificare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza întocmirii 
actului. 

Potrivit art. 42 din Ordinul nr. 633/2006 notarea poate avea ca obiect consemnarea 
unor fapte şi drepturi personale, a litigiilor referitoare la drepturile reale asupra imobilelor şi 
alte înscrieri cu caracter temporar în legătură cu imobilul. Potrivit al. 2 lit. k din această 
categorie fac parte şi promisiunea stabilită prin convenţie de a încheia un contract de 
înstrăinare cu privire la bunul imobil. 

 Raportat la data la care petenta a solicitat notarea în cartea funciară erau incidente 
dispoziţiile art. 48 Legea nr. 7/1996 în care se prevede în mod expres ca pentru a se putea 
dispune înscrierea în cartea funciară este necesar ca înscrisul în baza căruia se cere înscrierea 
să identifice imobilul printr-un identificator unic. Or, analizând antecontractul de vânzare 
cumpărare încheiat la data de 20.10.2007, această cerinţă nu este îndeplinită, apartamentul 
nefiind identificat cu date de carte funciară, împrejurarea că părţile au prevăzut în contract că 
imobilul este înscris în CF colectiv nr. 1161486 Cluj - Napoca este lipsit de relevanţă cătă vreme 
în această carte funciară sunt înscrise părţile indivize comune din blocul de locuinţe pe terasa 
căruia urmează sa se realizeze apartamentul respectiv. S-a reţinut că imobilul care face 
obiectul antecontractului de vânzare cumpărare în prezent nu este înscris în nici o carte 
funciară, de altfel el nici nu a fost construit, ori potrivit dispoziţiilor art. 42 alin. 2 Ordinul 
633/2006 poate fi notat în cartea funciară a unui imobil antecontractul de vânzare cumpărare 
referitor la acel imobil. In CF colectiv nr. 1161486 Cluj-Napoca asupra imobilului cu nr. top. 
24273/S este înscris dreptul de proprietate al Statului Român, promitenta vânzătoare neavând 
nici măcar un drept de folosinţă asupra imobilului, respectiv câtă vreme nu se realizează 
dezmembrarea şi intabularea într-o nouă carte funciară a acoperişului terasă aferent blocului 
de locuinţe. 

Faţă de aceste considerente, instanţa, în temeiul art. 50 din Legea 7/1996, a respins 
plângerea ca neîntemeiată. 

Prin decizia civilă nr. 438/A/23.09.2010 a Tribunalului Cluj a fost respins ca nefondat 
apelul declarat de petenta G.A.L. împotriva sentinţei civile nr. 3897/22.03.2010 a 
Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost păstrată în întregime, nefiind solicitate cheltuieli de 
judecată în apel. 

Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut că, instanţa de fond a făcut o 
corectă apreciere a stării de fapt, întemeiată pe probatoriul administrat în cauză, precum şi o 
corectă aplicare a dispoziţiilor legale incidente în materie. 

Conform art. 26 din Legea nr. 7/1996 coroborat cu art. 42 din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Birourilor de Cadastru şi Publicitate Imobiliară aprobat prin 
Ordinul nr. 633 /2006, notarea poate avea ca obiect consemnarea unor fapte şi drepturi 
personale, a litigiilor referitoare la drepturile reale asupra imobilelor şi a altor înscrieri cu 
caracter temporar în legătură cu imobilul, din această ultimă categorie făcând parte şi 
promisiunea stabilită prin convenţie de a încheia în contract de înstrăinare cu privire la bunul 
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imobil. Notarea unui asemenea act în cartea funciară are efect de opozabilitate faţă de terţi, 
informarea lor cu privire la existenţa respectivului act. 

Contrar susţinerilor apelantei, dispoziţiile art. 48 ale Legii nr. 7/1996 sunt aplicabile 
indiferent de felul înscrierii ce se solicită a se efectua în cartea funciară.  

Or, nici unul dintre înscrisurile prezentate de petenta apelantă, în speţă antecontractul 
de vânzare cumpărare sub semnătură privată încheiat la data de 20.0.2007 şi actul adiţional 
din data de 26.03.2008 nu cuprind identificarea imobilului cu date de carte funciară. 

În mod corect s-a reţinut de către prima instanţă că trimiterea făcută la CF colectivă nr. 
116186 Cluj-Napoca nu prezintă nici o semnificaţie, fiind vorba despre cartea funciară colectivă 
a imobilului în care sunt înscrise părţile indivize comune din blocul de locuinţe pe terasa 
căruia urmează a se realiza apartamentul obiect al antecontractului. 

În acest sens sunt disp. art. 45 din Legea nr. 7/1996 care prevăd că dacă este vorba 
despre un imobil cu construcţie - condominiu -, din care unele părţi sunt comune indivize iar 
restul sunt individuale, se întocmeşte o carte funciară colectivă pentru întreaga construcţie, şi 
câte o carte funciară individuală pentru fiecare proprietate individuală, iar conform art. 44 din 
acelaşi act normativ, în cazul coproprietăţii se va arăta partea indiviză a fiecărui proprietar.  

Apelanta a făcut o gravă confuzie când a susţinut că imobilul obiect al antecontractului 
este identificat printr-un identificator unic, respectiv cartea funciară colectivă. Aceasta, 
deoarece în cartea funciară colectivă sunt cuprinse, alături de terasa blocului şi celelalte părţi 
comune indivize ale imobilului bloc de locuinţe situat în Cluj-Napoca, str.Lunii nr.9, bl. L16. 
Tocmai de aceea se impune realizarea şi operarea în cartea funciară a unei documentaţii 
cadastrale de dezmembrare a terasei blocului din părţile comune indivize, potrivit sentinţei 
civile nr.5879/2008 a Judecătoriei Cluj-Napoca. De altfel, prin această hotărâre s-a admis 
acţiunea promovată de SC D.C. SRL doar în ce priveşte capătul de cerere vizând prestaţia 
tabulară, în considerente reţinându-se că pentru dezmembrare şi intabulare, care sunt 
operaţiuni de carte funciară, se impune întocmirea unei documentaţii cadastrale, conf. art. 59 
din Legea nr. 7/1996 şi art. 13 din Ordinul nr .634/2006. Doar în urma acestor operaţiuni 
promitenta SC D.C. SRL îşi va putea intabula dreptul de proprietate şi imobilul obiect al 
antecontractului va fi identificat prin identificator unic. 

Pe de altă parte, cum în mod judicios a reţinut prima instanţă, din prevederile art. 42 
al.2 lit.k din Ordinul nr .633/2006 rezultă că poate face obiect al notării în cartea funciară a 
unui imobil promisiunea stabilită prin convenţie de a încheia un contract de înstrăinare cu 
privire la imobilul respectiv. Imobilul obiect al antecontractului invocat de apelantă nu este 
înscris într-o carte funciară individuală, ci apare ca făcând parte din părţile comune indivize 
ale imobilului bloc din str.L. n.9, bl. L16. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs petiţionara, solicitând instanţei modificarea 
în tot a deciziei civile nr. 438/A/2010 şi a sentinţei civile nr. 3897/2010 pronunţată de 
Judecătoria Cluj-Napoca şi rejudecând cauza, solicită admiterea plângerii, anularea încheierii 
nr. 112172/11.11.2009 a Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj şi notarea în CF 
colectivă nr. 118186 Cluj-Napoca şi noua cartea funciară colectivă nr. 254372-C1 provenită din 
conversia pe hârtie a CF 118186 Cluj, sub nr. top 24273/S a contractului de vânzare-cumpărare 
şi a actului adiţional al acestuia, referitoare la apartamentul 45 situat în Cluj-Napoca, str.L. nr. 
9. 

În motivarea recursului s-a arătat că hotărârea instanţei de apel este nelegală şi a fost 
pronunţată cu aplicarea greşită a legii, motiv de recurs prev. de art. 304 pct. 9 Cod proc.civ.  

În opinia recurentei, dispoziţiile art. 48 alin. 1 lit. c din Legea nr. 7/1996 au fost aplicate 
în mod eronat. Din dispoziţiile art. 26 alin. 4 lit. c din Legea nr. 7/1996, coroborate cu 
dispoziţiile art. 42 alin. 2 din Ordinul nr. 633/2006, rezultă că notarea poate avea ca obiect şi 
promisiunea stabilită printr-o convenţie de a încheia un contract de înstrăinare cu privire la 
bunul imobil. 

Având în vedere aceste dispoziţii legale, recurenta a apreciat că antecontractul şi actul 
adiţional la acesta îndeplineau condiţiile legale pentru a fi notate în cartea funciară. Notarea în 
cartea funciară nu are caracter constitutiv de drepturi, ci doar unul informativ, atrăgând 
atenţia terţelor persoane despre existenţa unor lucruri care ar putea influenţa situaţia juridică 
a imobilului înscris în CF. În aceste condiţii, este irelevant conţinutul înscrisului a cărui 
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înscrierea se solicită, ci doar dacă aceasta individualizează imobilul ce face obiectul cererii de 
notare. 

Recurenta a învederat instanţei că atribuirea unui identificator unic pentru 
apartamentul nr.45 care formează obiectul antecontractului este necesară doar pentru 
intabularea şi înscrierea provizorie a acestuia, nu şi pentru notarea antecontractului şi a 
actului adiţional, notarea fiind exceptată de cerinţele dispoziţiilor art. 48 alin. 1 lit. c din Legea 
nr. 7/1996. 

Şi în ipoteza în care s-ar admite că dispoziţiile art. 48 alin. 1 lit.c din Legea nr. 771996 s-
ar aplica şi operaţiunilor de notare în cartea funciară, instanţa de apel a interpretat literar 
aceste dispoziţii şi nu raportat la împrejurările concrete ale cererii recurentei.  

În cazul în care într-o carte funciară există înscris un singur imobil, identificatorul îl 
reprezintă cartea funciară însăşi, deoarece aceasta cuprinde un singur număr topografic. Din 
cuprinsul cărţii funciare, rezultă că există un singur număr topografic atribuit construcţiei 
asupra căreia s-a solicitat notarea antecontractului. De altfel denumirea acestei cărţi funciare 
ca fiind „carte funciară colectivă”, face dovada unui singur imobil cu mai multe locuinţe, care 
are doar un singur număr topografic, condiţia identificatorului unic fiind îndeplinită. 

Instanţa de apel a interpretat greşit şi art. 42 alin. 2 lit. k din Ordinul nr. 633/2006, 
aprecierea instanţei de apel potrivit căreia notarea promisiunii de înstrăinare a unei părţi 
dintr-un imobil este condiţionată de dezmembrarea acesteia din imobil şi nu are acoperire 
legală, contravenind tocmai scopului urmărit de legiuitor prin instituţia notării. 

Recurenta a apreciat ca nefondate susţinerile primei instanţe potrivit cărora terenul şi 
părţile indivize comune indivize a unui bloc sunt proprietatea Statului Român. SC D.C. SRL a 
dobândit dreptul de proprietate asupra terasei acoperiş şi dreptul de folosinţă asupra terenului 
şi părţilor comune indivize de la proprietarii apartamentelor din imobilul bloc de locuinţe, care 
au dobândit dreptul de proprietate asupra terenului şi asupra părţilor indivize comune ca efect 
al Legii nr. 85/1992. Or, potrivit art. 26 din Legea nr. 7/1996, dreptul de proprietate, precum şi 
celelalte drepturi reale sunt opozabile terţilor fără înscriere în cartea funciară, dacă sunt 
dobândite prin efectul legii. 

S-a mai arătat că prima instanţă şi instanţa de apel au judecat plângerea raportat la 
menţiunile de carte funciară şi nu la situaţia juridică reală a imobilului şi au considerat că 
notarea actului juridică este imposibilă deoarece SC D.C. SRL nu are un drept real de folosinţă 
asupra părţilor indivize comune ale blocului de locuinţă, până când nu realizează 
dezmembrarea şi intabularea într-o nouă carte funciară a acoperişului aferent blocului de 
locuinţe. 

Recurenta a arătat că o persoană nu dobândeşte un drept real sau de creanţă în legătură 
cu un imobil ca urmare a unei operaţiuni tehnice de dezmembrare, ci ca urmare a unui act 
juridic. Faptul că în antecontract nu s-a prevăzut cota dreptului de folosinţă asupra părţilor 
indivize comune, nu înseamnă că promisiunea de vânzare-cumpărare nu a avut ca obiect şi 
înstrăinarea acestui drept de folosinţă. 

S-a mai arătat că instanţa de apel a pronunţat o hotărâre fără a analiza toate 
argumentele de legalitate şi temeinicie invocate de petiţionară, în memoriul de apel, astfel că 
hotărârea instanţei de apel este nelegală, potrivit dispoziţiilor art. 304 pct. 7 Cod proc.civ. 

Instanţa de apel a analizat doar motivele privitoare la identificatorul unic şi nu a 
analizat celelalte motive invocate în memoriul de apel, pronunţând astfel o hotărâre nelegală şi 
netemeinică asupra căreia nu poate fi exercitat controlul judiciar. 

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

În motivarea recursului petiţionara G.A.L. a invocat atât nelegalitatea sentinţei civile nr. 
3897/2010 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca, cât şi nelegalitatea deciziei civile nr. 
438/A/23.09.2010 pronunţată de Tribunalul Cluj. În şedinţa publică din 02.02.2011 la 
întrebarea instanţei recurenta a arătat că recursul vizează numai decizia pronunţată în apel. 
Oricum, criticile recurentei referitoare la sentinţa civilă arătată sunt inadmisibile şi nu vor fi 
analizate în prezenta cale de atac. 

Curtea constată că nu este incident motivul de nelegalitate prevăzut de art. 304 pct. 9 
Cod proc.civ., pentru următoarele considerente: 
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Dispoziţiile art. 48 alin. 1 lit. c din Legea nr. 7/1996 au fost aplicate legal de către 
instanţă, deoarece, pentru a putea fi admisă o cerere de înscriere în cartea funciară( fie că este 
intabulare, înscriere provizorie sau notare), trebuie ca imobilul să fie individualizat printr-un 
număr topografic sau număr cadastral, după caz. Recurenta a solicitat notarea 
antecontractului încheiat în data de 20.12.2007, care are ca obiect apartamentul 42 situat în 
Cluj-Napoca, str.L. nr. 9, fiind menţionată în antecontract cartea funciară nr. 116.186 Cluj. 

Verificând CF 254372 Cluj-Napoca, provenită prin conversia de pe hârtie a cărţii 
funciară 116486 Cluj, curtea a constatat că în această carte funciară colectivă este înscris 
terenul în suprafaţă de 670 mp, pe care este edificat blocul situat pe str.L. nr. 9 şi nu 
apartamentul care face obiectul antecontractului pe care recurenta urmăreşte să-l noteze în 
cartea funciară. Prin urmare, cartea funciară în care se solicită notarea antecontractului nu 
individualizează imobilul care a făcut obiectul antecontractului, care se solicită a fi notat. 

Faptul că în această carte funciară sunt intabulaţi coproprietarii apartamentelor 
edificate şi intabulate în cărţile funciare individuale, nu conferă recurentei dreptul de a solicita 
notarea unui apartamentul care nu este evidenţiat în cartea funciară.  

Terasa şi acoperişul blocului L 16 situat pe str.L. nr. 9 au fost scoase din părţile indivize 
comune ale blocului şi coproprietarii apartamentelor din bloc au fost obligaţi să încheie cu SC 
D.C. SRL act autentic de vânzare-cumpărare, după cum rezultă din sentinţa civilă nr. 
5879/2008 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca , însă nu s-a solicitat şi în aceste 
circumstanţe instanţa nu a dispus intabularea acestui spaţiu în favoarea promitentului 
vânzător. Acestui spaţiu nu i s-a acordat un identificator unic, nr. cadastral, şi nu a fost 
intabulat în CF în baza unei documentaţii cadastrale potrivit dispoziţiilor legale în materie. 

Prin urmare, nici apartamentul care face obiectul antecontractului încheiat de SC D.C. 
SRL cu recurenta nu este evidenţiat în cartea funciară şi, ca o consecinţă logică, nu poate fi 
notat antecontractul invocat, întrucât nu există numărul cadastral de identificare al 
apartamentului. Nu poate fi promită critica recurentei potrivit căreia notarea ar avea un alt 
regim juridic decât intabularea sau înscrierea provizorie, întrucât potrivit art. 26 alin. 4 din 
Legea nr. 7/1996 şi notarea este tot o înscriere, iar legiuitorul a prevăzut pentru operaţiunea de 
înscriere necesitatea existenţei identificatorului unic, potrivit art. 48 din aceeaşi lege. 

Împrejurarea că prin antecontractul de vânzare-cumpărare s-a promis şi înstrăinarea 
unei cote părţi din terenul pe care este edificat blocul, este irelevantă în prezenta cauză, 
deoarece promitentul vânzător nu şi-a intabulat în Cf colectivă dreptul de proprietate dobândit 
potrivit hotărârii judecătoreşti mai sus arătate. 

De asemenea, nu poate fi primită nici susţinerea recurentei conform căreia 
identificatorul îl reprezintă însăşi cartea funciară dacă există o singură parcelă, întrucât 
identificatorul imobilului este reprezentat de nr. topografic sau cadastral atribuit fiecărei 
parcele, necesar alcătuirii registrului funciar al unei localităţi. 

Or, cartea funciară este înscrisul care descrie imobilul destinaţia acestuia, arată 
drepturile actele sau faptele privitoare la acel imobil, precum şi sarcinile care grevează 
imobilul respectiv. 

Prin urmare, între identificatorul unic şi cartea funciară nu se poate stabili o relaţie de 
egalitate, deoarece identificatorul este doar un element al cărţii funciare. 

Promitentul vânzător a dobândit dreptul de proprietate în urma încheierii unui act 
juridic şi nu în baza Legii nr. 85/1992, aşa încât nu sunt incidente dispoziţiile art. 26 din Legea 
nr. 7/1991 cum eronat susţine recurenta. 

Pe de altă parte, şi în această ipoteză promitentul vânzător nu putea dispune de dreptul 
dobândit în această modalitate, decât după ce a fost înscris în prealabil în cartea funciară, 
potrivit principiului „nemo plus juris adalium transferre potest, quam ipse habet” – nimeni nu 
poate transmite altuia mai multe drepturi decât el însuşi are.  

Nu este fondată nici critica potrivit căreia instanţa de apel nu a analizat toate 
argumentele de legalitate invocate de apelantă, întrucât instanţa de apel în considerente a 
analizat toate motivele invocate. Instanţa de control judiciar nu este obligată să răspundă 
punctual la fiecare critică, având posibilitatea să grupeze argumentele invocate în calea de atac 
şi să răspundă la acestea, obligaţie pe care instanţa de apel şi-a îndeplinit-o. 
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Aşadar, curtea constată că nu este incident nici motivul de nelegalitate prevăzut de art. 
304 pct. 7 Cod proc.civ. 

Având în vedere aceste considerente, curtea constată că recursul declarat de petiţionară 
este nefondat şi în temeiul art. 312 Cod proc.civ., va respinge recursul declarat de petiţionara 
G.A.L. împotriva deciziei civile nr. 438/A din 23 septembrie 2010 a Tribunalului Cluj, pe care o 
va menţine. (Judecător Tania Antoaneta Nistor) 

 

Decizie de concediere nemotivată. Anulare  

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 387 din 2 februarie 2011  

Prin sentinţa civilă nr. 2672 din 02.09.2010 a Tribunalului Cluj a fost admisă acţiunea 
formulată şi precizată de către reclamanta B.C. în contradictoriu cu pârâta S.C. S. S.A. Dej şi în 
consecinţă s-a dispus anularea Deciziei nr. 613/18.05.2010 emisă de pârâtă în sarcina 
reclamantei prin care i s-a desfăcut contractul individual de muncă în temeiul ar. 61, lit. a din 
Codul Muncii şi a fost obligată pârâta la plata către reclamantă a drepturilor salariale indexate, 
majorate şi reactualizate, începând cu data de 18.05.2010 şi până la data pronunţării hotărârii. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin decizia nr. 613/18.05.2010 a 
pârâtei, s-a dispus desfacerea contractului individual de muncă al reclamantei, angajată la 
pârâtă pe post de manipulant mărfuri, lucrător comercial, în temeiul art. 61 lit. a), art. 56, art. 
65 din Codul muncii. 

Decizia nu a fost motivată. 
Potrivit dispoziţiilor art. 268 alin. 2 din Codul muncii, sub sancţiunea nulităţii absolute, 

în decizia de sancţionare sunt cuprinse în mod obligatoriu descrierea faptei care constituie 
abaterea disciplinară, precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern 
sau contractul colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat, motivele pentru 
care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare 
prealabile, temeiul de drept al aplicării sancţiunii, instanţa competentă şi termenul în care 
decizia poate fi contestată. 

Analizând decizia atacată, tribunalul a constatat că aceasta nu cuprinde menţiunile 
enumerate mai sus, prevăzute sub sancţiunea nulităţii absolute. Decizia nu cuprinde 
descrierea faptei care constituie abatere disciplinară, precizarea prevederilor din statutul de 
personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate 
de salariată, motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariată în timpul 
cercetării disciplinare prealabile, instanţa competentă şi termenul în care decizia poate fi 
contestată. 

Potrivit art. 267 al. 2 din Codul muncii, în vederea desfăşurării cercetării disciplinare, 
reclamanta trebuia convocată în scris, cu precizarea obiectului, datei, orei şi locului 
întrevederii. Din actele depuse la dosar nu se poate constata îndeplinită această condiţie a 
convocării, convocare care, pentru a fi efectivă, trebuia să preceadă cu minimum 5 zile data 
cercetării disciplinare conform art.75 al. 3 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel 
naţional pentru anii 2007 – 2010. 

În ceea ce priveşte temeinicia măsurii desfacerii disciplinare a contractului individual 
de muncă al reclamantei, instanţa a constatat că nu au existat probe sau indicii temeinice care 
să justifice măsura gravă a încetării raportului de muncă, însăşi pârâta menţionând că nu s-a 
dovedit vinovăţia reclamantei. 

Având în vedere aceste considerente de fapt şi de drept, constatând nelegalitatea şi 
netemeinicia deciziei de desfacere a contractului individual de muncă al reclamantei, în 
temeiul art. 268 alin.2 din Codul muncii, instanţa a admis acţiunea, a dispus anularea Deciziei 
nr. 613/18.05.2010 emisă de pârâtă prin care i s-a desfăcut contractul individual de muncă în 
temeiul ar. 61 lit. a din Codul Muncii şi a obligat pârâta la plata către reclamantă a drepturilor 
salariale indexate, majorate şi reactualizate, începând cu data de 18.05.2010 şi până la data 
pronunţării hotărârii. 
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Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta SC "S." SA DEJ solicitând 
modificarea sentinţei atacate, în sensul respingerii acţiunii şi solicitării orale a intimatei, 
efectuată exclusiv în dezbaterile din 02.09.2010, în sensul obligării firmei recurente la plata 
drepturilor salariale neacordate, formulată de reclamantă. 

În dezvoltarea motivelor de recurs, pârâta a arătat, după ce a reiterat starea de fapt, că 
deşi în întâmpinarea formulată la fondul cauzei a notat şi anexat actele şi dispoziţiile legale pe 
care s-a bazat decizia de desfacere a contractului individual de muncă, instanţa de fond nu a 
dat cuvântul reprezentantului său pentru a propune probe, astfel încât recurenta contestă 
consemnarea din practicaua sentinţei atacate unde se consemnează că „reprezentantul pârâtei 
nu are alte probe de solicitat”. 

S-a mai invocat incidenţa în cauză a motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 6 Cod 
procedură civilă, întrucât intimata-reclamantă nu a solicitat drepturile salariale în forma în 
care instanţa de fond le-a acordat prin dispozitiv. 

Referitor la nelegalitatea deciziei de concediere s-a arătat că în Decizia nr. 
632/20.05.2010 este descrisă fapta şi sunt precizate în concret toate dispoziţiile legale care au 
condus la luarea acestei hotărâri. De asemenea, din înscrisul menţionat rezultă motivele 
pentru care au fost înlăturate apărările salariatului, temeiurile de drept, termenul de 
contestare şi instanţa la care poate fi contestată. În consecinţă, în opinia recurentei în mod 
nelegal instanţa de fond a reţinut că decizia de sancţionare nu respectă dispoziţiile art. 268 
alin. (2) din Codul muncii. 

Recurenta a mai invocat că în mod eronat instanţa de fond a constatat incidenţa în 
cauză a art. 75 alin. (3) din Contractul Colectiv de Muncă la nivel naţional 2007-2010, 
sancţiunea nulităţii absolute prevăzute de art. 267 alin. (2) din Codul muncii fiind prevăzută 
doar pentru neefectuarea cercetării disciplinare, care în cauză a fost realizată. S-a mai arătat că 
art. 267 alin. (2) din Codul muncii nu prevede vreo sancţiune pentru neefectuarea în scris a 
convocării, iar societatea a convocat telefonic salariata şi i-a comunicat toate elementele 
prevăzute de dispoziţia legală menţionată anterior. 

S-a mai invocat motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 Cod procedură civilă 
arătându-se că motivarea referitoare la temeinicia deciziei de sancţionare se rezumă la 
constatarea faptului că nu există probe sau indicii temeinice care să justifice măsura gravă a 
încetării raportului de muncă, deşi în perioada 09.03.2010-17.05.2010 intimata a afişat în 
magazinul în care lucra un preţ mai mare la unele produse şi şi-a însuşit plusul în gestiune. 

Este criticabilă în opinia recurentei şi susţinerile instanţei de fond în sensul că pârâta a 
menţionat că nu s-a dovedit vinovăţia reclamantei în lipsa de gestiune, întrucât în 
întâmpinarea reclamantei de la fondul cauzei s-a notat imposibilitatea Comisiei de Disciplină 
de a stabili care dintre vânzătoare era vinovată de prejudiciul creat societăţii, în cauză fiind 
aplicabile prevederile art. 61 alin. (1) lit.h) din Contractul colectiv de muncă coroborat cu art. 
55 lit.h) din Regulamentul de Ordine Interioară. 

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 304 pct. 6, 7, 8 şi 9 Cod procedură civilă, art. 61 
alin. (1) lit.h) din Contractul colectiv de muncă coroborat cu art. 55 lit.h) din Regulamentul de 
Ordine Interioară, art. 236 alin. (4), art. 264 alin. (1) lit.f), art. 267 alin. (2) şi art. 268 alin. (2) 
din Codul muncii. 

Intimata B.C. prin întâmpinare a solicitat respingerea ca nefondată a recursului, cu 
cheltuieli de judecată. 

Prin concluzii scrise, recurenta SC "S." SA DEJ a arătat referitor la motivul de recurs 
invocat din oficiu că decizia nr. 632/20.05.2010 reprezintă decizia comisiei de disciplină din 
data de 18.05.2010, care a analizat partea prealabilă a cercetării disciplinare, dând detaliile 
care nu se consemnează în formularul ITM.  

Recurenta a precizat că este adevărat că instanţa de fond a omis să se pronunţe asupra 
deciziei nr. 632/20.05.2010, însă aşa cum rezultă din penultimul alineat al paginii 2 din 
decizie, comisia arată că a decis în raport de cele arătate mai sus, desfacerea disciplinară a 
contractului individual de muncă al intimatei începând cu data de 18.05.2010. 

Cu toate acestea, recurenta a arătat că instanţa de fond nu s-a pronunţat cu privire la 
decizia nr. 632/20.05.2010, ceea ce atrage în opinia recurentei casarea sentinţei de fond cu 
trimiterea cauzei spre rejudecare. 
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 Referitor la apărările din întâmpinare s-a arătat că vinovăţia intimatei a fost dovedită 
prin faptul că aceasta a fost cercetată pentru infracţiunea de delapidare, ulterior schimbată 
prin neglijenţă în serviciu, că cercetarea disciplinară s-a desfăşurat în data de 18.05.2010, dată 
la care s-a emis decizia de desfacere disciplinară a contractului individual de muncă, astfel 
încât nu există două astfel de decizii, decizia nr. 632/20.05.2010 fiind a comisiei de disciplină. 

Prin concluzii scrise intimata B.C. a reiterat susţinerile din întâmpinare referitoare la 
nulitatea absolută a deciziei de concediere pentru lipsa cercetării disciplinare şi a arătat 
referitor la motivul de recurs invocat din oficiu că decizia nr. 632/20.05.2010 a fost întocmită 
de recurentă ulterior deciziei nr. 613/18.05.2010 şi doar cu scopul de a acoperi viciile acestei 
decizii.  

Examinând sentinţa recurată prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea de 
Apel reţine următoarele:  

Aşa cum rezultă din concluziile scrise depuse în recurs, ambele părţi susţin că decizia 
prin care i s-a desfăcut intimatei contractul individual de muncă este Decizia nr. 
613/18.05.2010, înregistrată la ITM sub nr. 485 din 21.03.2010. Poziţia procesuală a părţilor 
diferă însă în ceea ce priveşte Decizia nr. 632/20.05.2010, în sensul că recurenta susţine că 
aceasta reprezintă „decizia comisiei de disciplină din data de 18.05.2010, care a analizat partea 
prealabilă a cercetării disciplinare, dând detaliile care nu se consemnează în formularul ITM”, 
iar intimată că această decizie a fost emisă în scopul de a acoperi viciile primei decizii. 

Examinând Decizia nr. 632/20.05.2010, Curtea constată că prin primul alineat al 
acestui înscris s-a dispus desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă al 
intimatei începând cu data de 18.05.2010 şi s-a menţionat că la baza emiterii acestei decizii stă 
hotărârea comisiei de disciplină din societate. Decizia a fost semnată de directorul general al 
recurentei, fiind avizată de consilierul juridic al acesteia. 

Deşi în cuprinsul Deciziei nr. 632/20.05.2010 se face referire expresă la raportul 
comisiei de disciplină (înscris întocmit distinct de preşedintele comisiei de disciplină, în 
temeiul procesului verbal al comisiei filele 17-21 dosar fond), având în vedere conţinutul 
deciziei, respectiv faptul că aceasta nu a fost semnată de membrii comisiei de disciplină se 
apreciază că această decizie nu a fost emisă de comisia de disciplină. În plus, nu există nicio 
justificare pentru care comisia de disciplină să emită o astfel de decizie, în condiţiile în care 
sancţiunea disciplinară se dispune de conducătorul unităţii, la propunerea comisiei de 
disciplină. 

Curtea apreciază că Decizia nr. 632/20.05.2010 reprezintă o decizie de concediere, care 
nu produce efecte juridice întrucât concedierea intimatei s-a dispus prin Decizia nr. 
613/18.05.2010, care nu a fost revocată prin a doua decizie. De asemenea, prin decizia din 
20.05.2010 se dispune concedierea intimatei începând cu o dată anterioară, respectiv 
18.05.2010.  

 Având în vedere aceste considerente şi reţinând şi faptul că prin cererea de chemare în 
judecată intimata-reclamantă a contestat sancţiunea desfacerii contractului său individual de 
muncă, iar ambele părţi susţin că intimata a fost concediată prin Decizia nr. 613/18.05.2010, 
Curtea apreciază că în cauză nu se mai impune casarea sentinţei de fond şi trimiterea cauzei 
spre rejudecare primei instanţe pentru a analiza şi Decizia nr. 632/20.05.2010. 

Referitor la motivele de recurs invocate de recurentă, Curtea constată că în practicaua 
sentinţei recurate se menţionează că „Reprezentantul pârâtei nu are probe de solicitat”. 
Întrucât conform art. 1171 Cod civil hotărârea judecătorească este înscris autentic, constatarea 
personală a instanţei de fond în sensul că reprezentantul pârâtei a declarat că nu are alte probe 
de solicitat, poate fi combătută numai prin procedura înscrierii în fals, procedură de care 
recurenta nu a uzat. În plus, Curtea reţine că aceasta, în calitate de angajator avea obligaţia să 
depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare, conform dispoziţiilor exprese ale 
art. 287 din Codul muncii.  

 Contrar celor invocate de recurentă, Curtea apreciază că prima instanţă a aplicat corect 
dispoziţiile legale incidente în cauză, respectiv art. 267 din Codul muncii şi art. conform art. 75 
alin. (3) din Contractul colectiv de muncă la nivel naţional pe anii 2007-2010.  
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 Convocarea salariatului pentru desfăşurarea cercetării prealabile reprezintă prima 
etapă a acestei proceduri, iar sancţiunea nulităţii este prevăzută pentru nerespectarea 
dispoziţiilor legale privitoare la procedura în ansamblu. 

Convocarea în scris pentru desfăşurarea cercetării disciplinare reprezintă o garanţie 
pentru salariat că a fost înştiinţat asupra tuturor elementelor prevăzute expres de art. 267 alin. 
(2) din Codul muncii, respectiv obiectul, data şi locul întrevederii. În plus, în condiţiile în care 
convocarea s-a realizat telefonic şi nu în scris, cum prevede expres art. 267 alin. (2) din Codul 
muncii, recurenta, care are sarcina probei conform art. 287 din Codul muncii, nu a dovedit că 
a informat-o pe intimată cu privire la toate elementele menţionate anterior. 

De asemenea, conform art. 75 alin. (3) din Contractul colectiv de muncă la nivel 
naţional pe anii 2007-2010 „comisia îl va convoca în scris pe salariatul cercetat, cu cel puţin 5 
zile lucrătoare înainte. Convocarea va indica cel puţin motivul, data, ora şi locul întrevederii”. 

Având în vedere modul cum este reglementat acest termen, împrejurarea că dispoziţiile 
din contractul colectiv de muncă trebuie coroborate cu cele ale art. 267 din Codul muncii (care 
prevăd expres sancţiunea nulităţii absolute pentru nerespectarea condiţiilor pentru efectuarea 
cercetării prealabile), precum şi faptul că respectarea acestui termen reprezintă o garanţie că 
dreptul la apărare al salariatului se poate efectiv exercita, Curtea apreciază la fel ca instanţa de 
fond că nerespectarea termenului de 5 zile menţionat anterior atrage nulitatea absolută a 
cercetării disciplinare şi, implicit, a deciziei de sancţionare a reclamantei. În plus, nulitatea 
cercetării disciplinare reprezintă încă un motiv pentru care Decizia nr. 632/20.05.2010 nu 
poate produce efecte juridice. 

Examinând Decizia nr. 613/18.05.2010, Curtea constată că aceasta nu cuprinde 
descrierea faptei care constituie abatere disciplinară, precizarea prevederilor din statutul de 
personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate 
de salariată, motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariată în timpul 
cercetării disciplinare prealabile, instanţa competentă şi termenul în care decizia poate fi 
contestată. Întrucât înscrierea fiecăreia dintre aceste menţiuni în decizia de concediere este 
prevăzută sub sancţiunea nulităţii de art. 268 din Codul muncii, în mod judicios a reţinut 
instanţa de fond că Decizia nr. 613/18.05.2010 este nulă absolut.  

Curtea reţine că deşi recurenta susţine că decizia de concediere a intimatei este Decizia 
nr.613/18.05.2010, atunci când analizează elementele obligatorii pe care aceasta trebuie să le 
conţină, recurenta face referire la elementele descrise în Decizia nr. 632/20.05.2010. 

Întrucât normele referitoare la forma şi conţinutul deciziei de sancţionare sunt norme 
juridice imperative, încălcarea lor fiind sancţionată cu nulitatea absolută, Curtea apreciază că 
decizia de sancţionare are un caracter formal, lipsa menţiunilor obligatorii pe care decizia de 
sancţionare trebuie să le cuprindă neputând fi complinită prin alte înscrisuri administrate în 
acest sens. 

În acelaşi sens a statuat şi Curtea Constituţională care a reţinut în Decizia nr. 
319/29.03.2007 (publicată în Monitorul Oficial nr. 292/03.05.2007) că „aplicarea sancţiunilor 
disciplinare şi, în mod special, încetarea raportului de muncă din voinţa unilaterală a 
angajatorului sunt permise cu respectarea unor condiţii de fond şi de formă riguros 
reglementate de legislaţia muncii, în scopul prevenirii eventualelor conduite abuzive ale 
angajatorului. Menţiunile şi precizările pe care în mod obligatoriu trebuie să le conţină decizia 
de aplicare a sancţiunii disciplinare au rolul, în primul rând, de a-l informa concret şi complet 
pe salariat cu privire la faptele, motivele şi temeiurile de drept pentru care i se aplică 
sancţiunea, inclusiv cu privire la căile de atac şi termenele în care are dreptul să constate 
temeinicia şi legalitatea măsurilor dispuse din voinţa unilaterală a angajatorului”.  

Drept urmare, Curtea apreciază că instanţa de fond a aplicat corect dispoziţiile legale 
menţionate anterior şi a interpretat corect actele juridice deduse judecăţii, motivele de recurs 
prevăzute de art. 304 pct.8 şi 9 fiind neîntemeiate.  

Deoarece incidenţa unui singur motiv de nulitate atrage nulitatea deciziei iar analizarea 
cerinţelor de nelegalitate ale deciziei primează celor referitoare la netemeinicia acesteia, în 
condiţiile în care s-a reţinut că decizia de sancţionare este nulă absolut, analiza criticilor 
recurentei legate de temeinicia emiterii deciziei de sancţionare (critici încadrate în motivul de 
recurs prevăzut de art. 304 pct.7 Cod procedură civilă) apare ca fiind superfluă. 
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Referitor la motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 6 Cod procedură civilă, Curtea 
reţine că în conformitate cu dispoziţiile art. 78 alin. (1) din Codul muncii „în cazul în care 
concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanţa va dispune anularea ei şi 
va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi 
reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul”. 

În consecinţă, dispoziţia legală menţionată anterior prevede o excepţie de la principiul 
disponibilităţii, instanţa fiind obligată ca în cazul în care constată netemeinicia sau 
nelegalitatea deciziei de concediere să dispună anularea acesteia şi să-l oblige pe angajator la 
plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte 
drepturi de care ar fi beneficiat salariatul, indiferent dacă acesta a formulat o cerere în acest 
sens. 

Având în vedere aceste considerente de fapt şi de drept, apreciind că niciunul dintre 
motivele de recurs invocate nu sunt întemeiate, în temeiul dispoziţiilor legale menţionate 
anterior şi a art. 312 alin. (1) Cod procedură civilă se va respinge ca nefondat recursul declarat 
în cauză. (Judecător Laura Dima) 

 

Prizonierat. Neîncadrare în prevederile Legii nr. 221/2009 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 1123 din 25 martie 2011  

Prin sentinţa civilă nr. 27/F/20.01.2011, pronunţată de Tribunalul Bistriţa Năsăud, s-
a respins acţiunea formulată de reclamanţii S.R., S.L., S.I., împotriva pârâtului Statul Român 
prin Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bistriţa Năsăud, 
având ca obiect constatarea caracterului politic al măsurilor administrative luate faţă de 
defunctul S.L., în perioada 29.02.1940 - 31.10.1942 şi aprilie 1945 - octombrie 1948, precum şi 
obligarea pârâtului la plata către fiecare reclamant a sumei de 30.000 Euro în echivalent în lei 
la data efectuării plăţii, cu titlu de daune morale. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în considerentele sentinţei 
faptul că acţiunea introductivă se întemeiază în drept pe dispoziţiile art. 4 alin. 2 şi art. 5 alin. 1 
lit. a din Legea nr. 221/209, iar scopul său constă în obţinerea unor despăgubiri băneşti, cu 
titlu de daune morale, ce decurg din luarea unei măsuri administrative cu caracter politic faţă 
de antecesorul reclamanţilor. 

Dispoziţia art. 5 alin. 1 lit. a din Legea nr. 221/2009 a fost declarată neconstituţională 
prin Decizia nr. 1358/2010 a Curţii Constituţionale, astfel încât, în temeiul art. 31 alin. 1 şi 3 
din Legea nr. 47/1992 şi art. 147 alin. 4 din Constituţia României, această decizie are efecte 
general obligatorii, este opozabilă erga omnes, inclusiv pentru instanţele judecătoreşti, şi are 
putere numai pe viitor, ceea ce înseamnă că, după publicare, ea are efect asupra cauzelor aflate 
în curs de soluţionare sau care se vor judeca pe viitor. 

Prin Decizia nr. 186/1999, Curtea Constituţională a statuat că obligativitatea deciziilor 
acesteia pentru instanţele judecătoreşti, ca de altfel şi pentru celelalte persoane fizice şi 
juridice, decurge din principiul potrivit căruia respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a 
legilor este obligatorie. 

Întrucât în prezent nu mai există niciun temei juridic pentru acordarea daunelor morale 
acţiunea urmează a fi respinsă. 

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs, în termen legal, reclamanţii S.R., S.L. şi 
S.I., solicitând, în temeiul art. 3041 C.proc.civ. şi art. 312 alin. 2 C.proc.civ., admiterea 
recursului şi, în principal, casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare, iar în 
subsidiar, modificarea sentinţei în sensul admiterii acţiunii astfel cum a fost formulată, 
întrucât instanţa nu s-a pronunţat asupra petitului 1 din cerere. 

În motivarea recursului, a fost reprodusă sentinţa primei instanţei atât sub aspectul 
dispozitivului, cât şi a considerentelor sale, arătându-se de către recurenţi că, deşi instanţa de 
fond a fost învestită, prin cererea formulată, cu soluţionarea a două petite, după cum se poate 
observa, din cuprinsul hotărârii rezultă fără echivoc faptul că aceasta s-a pronunţat numai cu 
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privire la petitul 2 al cererii şi nu s-a pronunţat asupra caracterului măsurii administrative 
luate faţă de defunctul S.L.. 

S-a mai arătat de către recurenţi că în dispozitivul hotărârii instanţa de fond a spus doar 
că respinge acţiunea, fără a menţiona motivul pentru care o respinge. 

Prin întâmpinarea formulată în cauză, pârâtul intimat a solicitat respingerea 
recursului ca nefondat, invocând în motivarea întâmpinării Decizia C.C.R. nr. 1358/2010, 
precum şi dispoziţiile art. 147 alin. 1 teza finală din Constituţie. 

La data de 24.03.2011 reclamanţii recurenţi au depus la dosarul cauzei un memoriu 
cuprinzând o precizare a motivelor de recurs, referitoare la admiterea excepţiei de 
neconstituţionalitate a art. 5 alin. 1 lit. a teza I din Legea nr. 221/2009, memoriu în privinţa 
căreia Curtea, din oficiu, la termenul de judecată din 25.03.2011, a invocat excepţia decăderii 
recurenţilor din dreptul de a-şi mai preciza, completa ori dezvolta motivele de recurs, excepţie 
care urmează să fie admisă în temeiul art. 3021 lit. c, art. 303 alin. 1 şi 2 şi art. 306 C.proc.civ. 

Recursul este nefondat. 
Într-adevăr, prin cererea introductivă de instanţă reclamanţii au sesizat instanţa cu 

două petite, unul având ca obiect constatarea caracterului politic al măsurilor administrative 
luate faţă de defunctul S.L., în perioada 29.02.1940 - 31.10.1942 şi aprilie 1945 - octombrie 
1948 şi altul având ca obiect obligarea pârâtului la plata către fiecare reclamant a sumei de 
30.000 Euro în echivalent în lei la data efectuării plăţii, cu titlu de daune morale. 

Nu poate fi reţinută susţinerea recurenţilor în sensul că instanţa a omis să se pronunţe 
asupra primul capăt de cerere, câtă vreme instanţa de fond a respins în întregime acţiunea 
reclamanţilor, deci, sub toate petitele formulate prin această acţiune. 

Este adevărat că în considerentele sentinţei s-a omis a se arăta care a fost argumentul 
pentru care a fost efectiv respins primul petit, însă, prin dispozitivul hotărârii s-a arătat în mod 
cert că se respinge acţiunea reclamanţilor. 

Drept urmare, Curtea constată că prin soluţia de respingere a acţiunii reclamanţilor, 
practic, prima instanţă a respins ambele petite, chiar dacă în considerentele hotărârii nu s-a 
motivat distinct de ce se respinge fiecare dintre acestea. 

Tangenţial, chiar dacă superficial, prima instanţă a arătat că deşi acţiunea reclamanţilor 
se întemeiază şi pe prevederile art. 4 alin. 2 şi ale art. 5 alin. 1 lit. a din Legea nr. 221/2009, în 
realitate, scopul urmărit de aceştia este obţinerea unor despăgubiri băneşti cu titlu de daune 
morale. 

Cu alte cuvinte, Tribunalul a apreciat, chiar dacă superficial, că în realitate ceea ce 
urmăresc reclamanţii nu este constatarea caracterului politic al măsurii administrative, ci 
obţinerea despăgubirilor morale. 

Cu privire la petitul având ca obiect obligarea pârâtului la plata despăgubirilor 
morale. 

Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 1358/21.10.2010, publicată în M. Of. nr. 
761/15.11.2010, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Statul Român, prin 
Ministerul Finanţelor Publice – D.G.F.P. Constanţa şi, în consecinţă, s-a constatat că 
prevederile art. 5 alin. 1 lit. a teza I din Legea nr. 221/2009, privind condamnările cu caracter 
politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 
22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, sunt neconstituţionale, pe motiv 
că acestea contravin prevederilor art. 1 alin. 3 şi 5 din Legea fundamentată, respectiv, încalcă 
normele de tehnică legislativă, prin crearea unor situaţii de incoerenţă şi instabilitate, contrare 
prevederilor Legii nr. 24/2000, reţinându-se în considerentele acestei decizii că Legea nr. 
221/2009, privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate 
acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, face parte din categoria 
legilor organice, fiind adoptată de Parlament cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 
alin. (1) din Constituţie, însă, aşa cum a statuat Curtea Constituţională prin Decizia nr. 
1358/2010, aceasta nu a fost supusă controlului de constituţionalitate a priori, conform art. 
146 lit. a) din Constituţie. 

Art. 147 din Constituţia României din 21 noiembrie 1991 (*republicată*) (modificată şi 
completată prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, republicată de 
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Consiliul Legislativ, în temeiul art. 152 din Constituţie, cu reactualizarea denumirilor şi dându-
se textelor o noua numerotare (art. 152 a devenit, în forma republicată, art. 156)), prevede 
următoarele : 

„ (1) Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, 
constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea 
deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu 
pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui 
termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept. 

 (2) În cazurile de neconstituţionalitate care privesc legile, înainte de promulgarea 
acestora, Parlamentul este obligat sa reexamineze dispoziţiile respective pentru punerea lor de 
acord cu decizia Curţii Constituţionale. 

 (3) În cazul în care constituţionalitatea tratatului sau acordului internaţional a fost 
constatată potrivit articolului 146 litera b), acesta nu poate face obiectul unei excepţii de 
neconstituţionalitate. Tratatul sau acordul internaţional constatat ca fiind neconstituţional nu 
poate fi ratificat. 

 (4) Deciziile Curţii Constituţionale se publica în Monitorul Oficial al României. De la 
data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor”. 

Art. 31 din Legea nr. 47 din 18 mai 1992, privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale (republicată în temeiul dispoziţiilor art. V din Legea nr. 177/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 4 octombrie 2010, dându-se 
textelor o nouă numerotare), stabileşte următoarele : 

 „(1) Decizia prin care se constată neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a 
unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare este definitivă şi obligatorie. 

 (2) În caz de admitere a excepţiei, Curtea se va pronunţa şi asupra constituţionalităţii 
altor prevederi din actul atacat, de care, în mod necesar şi evident, nu pot fi disociate 
prevederile menţionate în sesizare. 

 (3) Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare constatate ca fiind neconstituţionale 
îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale, dacă, 
în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pune de acord prevederile 
neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate 
ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept. 

 (4) Deciziile pronunţate în condiţiile alin. (1) se comunică celor două Camere ale 
Parlamentului, Guvernului şi instanţei care a sesizat Curtea Constituţională. 

 (5) În cazul în care la data comunicării deciziei Curţii Constituţionale potrivit alin. (4) 
cauza se află pe rolul altui organ judiciar, instanţa comunică acestuia decizia.” 

 Din coroborarea art. 147 din Constituţia României Revizuită cu art. 31 alin. 1 şi 3 din 
Legea nr. 47/1992 republicată, se desprinde cu evidenţă faptul că, pe de o parte, deciziile Curţii 
Constituţionale sunt general obligatorii, nu doar în cauza în care a fost invocată respectiva 
excepţie de neconstituţionalitate, iar pe de altă parte că, acele dispoziţii din legile şi 
ordonanţele în vigoare, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 
45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale, dacă, în acest interval, Parlamentul 
sau Guvernul, după caz, nu pune de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile 
Constituţiei. 

De altfel, aşa cum corect a subliniat prima instanţă, Curtea Constituţională a României 
a statuat prin Decizia nr. 186/1999 că obligativitatea Deciziilor Curţii Constituţionale pentru 
instanţele judecătoreşti, ca de altfel şi pentru celelalte persoane fizice şi juridice, decurge din 
principiul supremaţiei Constituţiei, potrivit căruia, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale 
(şi a legilor), este obligatorie. 

Or, în cazul de faţă, în termenul de 45 de zile prevăzut de art. 147 alin. 1 din Constituţie, 
nu au fost puse de acord prevederile neconstituţionale ale art. 5 alin. 1 lit. a teza I din Legea nr. 
221/2009 cu dispoziţiile constituţionale, astfel că, textul art. 5 alin. 1 lit. a teza I din Legea nr. 
221/2009 şi-a încetat efectele juridice. 
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Drept urmare, în prezent nu există un temei juridic în legea specială, nr. 221/2009, care 
să fundamenteze admisibilitatea cererilor de chemare în judecată promovate în baza Legii nr. 
221/2009, având ca obiect acordarea de despăgubiri morale. 

Cu privire la petitul având ca obiect constatarea caracterului politic al măsurilor 
administrative luate faţă de defunctul S.L., în perioada 29.02.1940 - 31.10.1942 şi aprilie 
1945 - octombrie 1948. 

Legea nr. 221/2009, aşa cum o spune chiar titulatura sa, are ca obiect condamnările cu 
caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada de 
referinţă reglementată de lege, respectiv, 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. 

Pentru ca o condamnare sau o măsură administrativă să facă obiect al Legii nr. 
221/2009 este necesar să întrunească o dublă cerinţă, pe de o parte, să aibă caracter politic – 
să fie vorba despre o manifestare ca formă de opoziţie faţă de sistemul totalitar comunist -, în 
înţelesul pe care Legea nr. 221/2009 îl dă acestei noţiuni, iar pe de altă parte, respectiva 
condamnare sau măsură administrativă să fi fost dispusă înăuntrul perioadei de referinţă a 
legii, în termenul cuprins între 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. 

În speţă, se constată că faţă de antecesorul reclamanţilor, S.L., au fost luate două 
măsuri cu caracter administrativ, respectiv, începând cu 1 martie 1940, în temeiul art. 7 din 
Legea asupra organizării naţiunii şi teritoriului pentru timp de războiu, acesta, în calitatea sa 
de soldat, a fost mobilizat pentru lucru la „Opinca de Cauciuc M.I. Bachiş” din Bucureşti, în 
funcţiunea de cizmar, ordinul militar fiind valabil până la noi ordine. 

Acest Ordin de Mobilizare nr. 15/594/29.02.1940 a fost luat de Comandamentul Militar 
2 Teritorial – Centrul de Recrutare Bucureşti, mobilizarea durând până la data de 31.10.1942. 

Prin urmare, mobilizarea antecesorului reclamanţilor, în baza unui ordin de mobilizare 
militar, în calitatea sa de soldat, în timpul celui de-al doilea război mondial, pe de o parte, nu 
constituie o măsură administrativă cu caracter politic, luată faţă de S.L. ca o consecinţă a 
faptelor săvârşite de acesta ca formă de manifestare a opoziţiei sale faţă de regimul totalitar 
comunist instaurat în România după anul 1945, iar pe de altă parte, nu a fost luată în perioada 
de referinţă a Legii nr. 221/2009, respectiv, în termenul 06 martie 1945 – 22 decembrie 1989. 

În perioada aprilie 1945 – octombrie 1948 antecesorul reclamanţilor, în calitatea sa de 
soldat, s-a aflat în prizonierat în U.R.S.S., aspect confirmat de livretul militar seria CG nr. 
014698. 

Statutul de prizonier, ca urmare a consecinţelor celui de-al doilea război mondial, nu se 
circumscrie noţiunii de măsură administrativă cu caracter politic luată, faţă de respectivul 
prizonier de război, ca urmare a faptelor săvârşite de acesta ca o formă de manifestare a 
opoziţiei sale faţă de regimul totalitar comunist instaurat în România postbelică. 

Aşa fiind, Curtea constată că cele două măsuri administrative la care a fost supus 
antecesorul recurenţilor nu se circumscriu dispoziţiilor Legii nr. 221/2009 şi, în consecinţă, nu 
fac obiectul acestei legi. 

Pe cale de consecinţă, Curtea constată că în mod corect prima instanţă a respins în 
întregime acţiunea reclamanţilor, sub aspectele ambelor petite. 

Este nefondată susţinerea recurenţilor, în sensul că în dispozitivul sentinţei s-a 
menţionat doar că se respinge acţiunea, fără să se arate motivele pentru care aceasta a fost 
respinsă, câtă vreme, aşa cum impune art. 261 alin. 1 pct. 5 C.proc.civ., motivele de fapt şi de 
drept care au format convingerea instanţei, precum şi cele pentru care s-au înlăturat cererile 
părţilor, sunt menţionate în considerentele hotărârii, iar nu în dispozitivul reglementat de art. 
261 alin. 1 pct. 6 C.proc.civ., dispozitiv care cuprinde doar soluţia, adică minuta întocmită 
conform art. 258 C.proc.civ. 

În temeiul tuturor considerentelor anterior expuse şi a prevederilor art. 3041 şi art. 312 
alin. 1 C.proc.civ., Curtea urmează să respingă ca nefondat prezentul recurs. (Judecător 
Carmen Maria Conţ) 

 



 38 

Cheltuieli de judecată. Plângere împotriva primarului pentru obligarea la 
emiterea dispoziţiei de restituire. Emiterea dispoziţiei după 3 ani de la data 

înregistrării acţiunii. Neînlăturarea culpei procesuale 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 1181 din 30 martie 2011  

Prin sentinţa civilă nr. 78 din 28 ianuarie 2011 a Tribunalului Cluj, s-a respins ca fiind 
lipsită de obiect acţiunea civilă intentată de reclamanta V.M., în contradictoriu cu pârâtul 
PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA.  

A fost obligat pârâtul să îi plătească reclamantei cheltuieli de judecată în sumă de 4.360 
lei. 

 S-a respins acţiunea reclamantei faţă de COMISIA PENTRU APLICAREA LEGII NR. 
10/2001 Cluj-Napoca, pentru lipsa calităţii procesuale pasive. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin acţiunea introductivă de 
instanţă, înregistrată la data de 13.11.2007, reclamanta i-a chemat în judecată pe pârâţi, 
solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa, în principal să se dispună obligarea 
Primarului la emiterea dispoziţiei de restituire în natură a terenului situat în Cluj-Napoca, 
Bd.D., nr. 42, în baza notificării nr. 3228/2001, iar în subsidiar acordarea măsurilor 
reparatorii prin despăgubiri băneşti, cu cheltuieli de judecată. 

 În timpul soluţionării procesului, prin dispoziţia nr. 6415 din 20.12.2010 emisă de 
pârâtul Primarul municipiului Cluj-Napoca, a fost soluţionată notificarea reclamantei 
înregistrată la BEJ sub nr. 270 din 29.06.2001, formulată în temeiul Legii nr. 10/2001, cu 
privire la imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Bd. D. 1989 nr.42, înscris iniţial în CF nr. 
905 Cluj-Napoca, prin acordarea de despăgubiri în condiţiile Titlului VII din Legea nr. 
247/2005. 

 Comisia municipiului Cluj-Napoca de aplicare a Legii nr.10/2001, nu are calitate 
procesuală pasivă. 

 Întrucât notificarea reclamantei a fost soluţionată abia în cursul procesului, pârâtul 
aflat în culpă procesuală a fost obligat la plata cheltuielilor de judecată. 

 Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâtul PRIMARUL MUNICIPIULUI 
CLUJ-NAPOCA, solicitând modificarea ei parţială, în sensul exonerării lui de la plata 
cheltuielilor de judecată. 

 În motivarea recursului, pârâtul a susţinut că sentinţa recurată este nelegală, deoarece 
raportat la solicitările din cererea de chemare în judecată, prin întâmpinare depusă la dosar, 
instituţia primarului nu s-a opus în principiu. 

 Atribuţiile privind analizarea notificărilor şi a actelor doveditoare, aparţin Comisiei de 
aplicare a Legii nr. 10/2001, care din cauza numărului mare de peste 4.000 notificări şi a 
faptului că Normele metodologice de aplicare a legii au fost publicate abia în anul 2003, a dus 
la încetinirea considerabilă a soluţionării notificărilor. 

 Faţă de poziţia de neopunere a pârâtului la admiterea acţiunii reclamantei, în speţă 
erau aplicabile în principal dispoziţiile art. 274 Cod procedură civilă, iar în subsidiar se 
impunea micşorarea cuantumului cheltuielilor de judecată la care a fost obligat pârâtul. 

 Intimata prin întâmpinare depusă la dosar, a solicitat respingerea recursului. 
 Recursul este nefondat. 
 Prin notificarea nr. 270 din 25.06.2001 înregistrată la executorul judecătoresc, 

formulată de antecesoarea reclamantei V.M., defuncta V.G.E. în temeiul Legii nr. 10/2001, s-a 
solicitat restituirea în natură sau acordarea de despăgubiri pentru cota de 1/10 parte din 
imobilul situat în Cluj-Napoca, Bd. D. nr. 42, înscris în CF nr. 905 Cluj, nr. top 68-68/1. 

 Conform art. 23 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 în forma ei iniţială, în termen de 60 de 
zile de la înregistrarea notificării sau, după caz, de la data depunerii actelor doveditoare 
potrivit art. 22 unitatea deţinătoare este obligată să se pronunţe, prin decizie sau, după caz, 
prin dispoziţie motivată, asupra cererii de restituire în natură. 

 Notificarea a fost înregistrată la registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, la 
data de 17 aprilie 2001. 
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 Întrucât notificarea nu a fost soluţionată în termenul legal de 60 de zile de la 
înregistrare sau într-un termen rezonabil, după 6 ani de la înregistrarea ei la data de 13 
noiembrie 2007, reclamanta i-a chemat în judecată pe pârâţi, solicitând instanţei ca prin 
sentinţa ce o va pronunţa, să dispună obligarea pârâtului la restituirea în natură a imobilului 
revendicat, iar în subsidiar acordarea de măsuri reparatorii prin despăgubiri băneşti. 

 La peste 9 ani de la data când a expirat termenul de 60 de zile privind soluţionarea 
notificării şi la peste 3 ani de la înregistrarea acţiunii în justiţie, pârâtul a emis dispoziţia nr. 
6415 din 20.12.2010, prin care a propus acordarea de despăgubiri în favoarea reclamantei şi a 
altor persoane fizice, pentru imobilul în litigiu, în condiţiile legii speciale, Titlul VII din Legea 
nr. 247/2005. 

 Până la data emiterii dispoziţiei de către primar, reclamanta a ocazionat cheltuieli de 
judecată constând în plata onorariilor de avocat şi de expert, ce nu pot rămâne în sarcina 
acesteia, ci trebuie recuperate de la pârât, care prin atitudinea sa indolentă, prin lentoarea 
inimaginabilă de care a dat dovadă, a tergiversat nepermis de mult timp soluţionarea 
notificării. 

 În această situaţie, în mod corect prima instanţă l-a obligat pe pârât să îi plătească 
reclamantei cheltuielile de judecată ocazionate de atitudinea culpabilă a pârâtului, motiv 
pentru care nu se justifică nici reducerea cuantumului acestora. 

 Pentru aceste considerente, în temeiul art. 304 pct. 9 şi art. 312 alin. (1) Cod procedură 
civilă, se va respinge ca nefondat recursul pârâtului împotriva sentinţei tribunalului, care va fi 
menţinută în întregime. (Judecător Traian Dârjan) 

 

Revizuire pensie. Data de la care se acordă drepturile cuvenite 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 1038 din 21 martie 2011  

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată sub nr. de mai sus, reclamantul P.A.G. 
a solicitat în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Cluj să se dispună modificarea 
deciziei pârâtei în sensul plăţii drepturilor stabilite prin aceasta, aferente unui stagiu de 
cotizare de 46 ani, I lună, 15 zile şi 72,72521 puncte, începând cu 01.10.2007 şi nu începând cu 
data de 01.03.2010, cum eronat s-a stabilit, cu cheltuieli de judecată.  

Cerea a fost soluţionată prin sentinţa civilă nr. 3382/14.10.2010, pronunţată de 
Tribunalul Cluj, în sensul respingerii. 

S-a reţinut că prin decizia nr. 254263 din 27.10.2008 emisă de pârâtă s-a stabilit în 
favoarea rec1amantului o pensie pentru munca depusă şi limită de vârstă în cuantum de 897 
lei, reţinându-se un stagiu de cotizare realizat de către reclamant de 43 ani, 8 luni şi 15 zile.  

Prin decizia de revizuire nr. 254263/20.07.2010 emisă de pârâtă s-a stabilit un stagiu 
de cotizare de 46 ani, 1 lună, 15 zile, iar punctajul a fost majorat, stabilindu-se o pensie de 1739 
lei cuvenită reclamantului, drepturile revizuite urmând a fi acordate începând cu 01.05.2010.  

Tribunalul a apreciat că data de acordare a drepturilor revizuite a fost corect stabilită de 
către CJP prin prisma dispoziţiilor art. 95 alin. 3 din Legea nr. 19/2000 şi art. 169 al. 1, 2, 3 din 
Legea nr. 19/2000 şi a datei de depunere la CJP a adeverinţei nr. 254263/20.07.2010. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul P.A.G., criticând hotărârea 
primei instanţe pentru nelegalitate şi netemeinicie şi solicitând, totodată, admiterea 
recursului, modificarea sentinţei atacate în sensul admiterii contestaţiei, cu obligarea pârâtei 
la rectificarea deciziei nr. 254263 din 20.07.2010 de revizuire a dosarului iniţial de pensionare, 
astfel încât pensia aferentă unui stagiu de cotizare de 46 ani, 1 lună şi 15 zile şi a unui număr 
de 72,72521 puncte realizate, stabilit prin această decizie, să îi fie plătită începând cu 
01.10.2007 şi nu începând cu data de 01.03.2010, cu cheltuieli de judecată. 

Consideră că acordarea drepturilor de pensie revizuită trebuie să se facă începând cu 
data de 01.03.2007, iar nu începând cu data de 01.03.2010, cum în mod greşit a apreciat 
instanţa fondului. 

Decizia revizuită se întemeiază pe adeverinţe depuse în dosarul iniţial de pensie, astfel 
că decizia atacată nu este una de "recalculare", ci una de "revizuire”, astfel că drepturile de 
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pensie revizuite se impun a fi acordate prin raportare la data cererii iniţiale de pensionare. 
Practic, decizia contestată reprezintă o decizie prin care intimata şi-a corectat propriile erori în 
determinarea stagiului de cotizare şi a punctajului din decizia iniţială de pensionare. 

Soluţia Tribunalului este fundamentată în mod eronat pe dispoziţiile art. 95 şi art. 169 
din legea nr. 19/2000, în condiţiile în care acestea privesc recalcularea, deşi reclamantul a 
înţeles să conteste o decizie de revizuire. 

Instanţa de fond a reţinut în mod greşit că la data de 22.04.2010 au fost depuse 
înscrisurile doveditoare pe baza cărora a fost emisă decizia atacată, aşa cum greşit a dispus ca 
drepturile recalculate să îi fie acordate începând cu data de 01.05.2010, adică din luna 
următoare datei în care se afirmă că le-ar fi depus reclamantul recurent. 

Înscrisurile doveditoare pe baza cărora a fost emisă de către intimată Decizia nr. 
254263 din 20.07.2010 de revizuire a dosarului iniţial de pensionare au existat în dosarul 
iniţial de pensionare.  

De fapt, instanţa de fond a confundat Decizia de recalculare a pensiei nr. 254263 din 
20.07.2010, aflată printre actele depuse de intimată la dosarul cauzei, cu Decizia de revizuire a 
dosarului iniţial de pensionare nr. 254263 din 20.07.2010, cea de-a doua fiind cea care 
constituie obiectul judecăţii. Ambele decizii poartă acelaşi număr şi au fost emise în aceeaşi 
dată - 20.07.2010, însă acestea au temeiuri diferite şi stabilesc un cuantum diferit al 
drepturilor băneşti.  

Decizia de revizuire a dosarului iniţial recalculează stagiul de cotizare, majorându-l cu 2 
ani şi 5 luni, prin "revizuire stagiu dosar iniţial", după cum s-a inserat chiar în motivarea 
înscrisă de către intimată pe această decizie, în timp ce Decizia de recalculare a pensiei, emisă 
la aceeaşi dată, adaugă un stagiu de cotizare de 2 luni, cu menţiunea "adăugare vechime". 
Emiterea celei din urmă decizii a fost justificată de o nouă dovadă adusă de către reclamant în 
luna aprilie 2010, cu privire la 2 luni lucrate, astfel că s-a dispus ca drepturile recalculate să îi 
fie plătite acestuia începând cu luna următoare celei în care a făcut cererea, respectiv din 
01.05.2010. 

Intimata nu şi-a exprimat poziţia procesuală. 
Nu au fost administrate probe noi. 
Recursul este fondat. 
Criticile formulate de către recurentul reclamant care privesc exclusiv data de acordare 

a drepturilor de pensie stabilite prin decizia de revizuire nr. 254263 din 20.07.2010, emisă de 
către intimată sunt întemeiate. 

Astfel, se reţine că la data de 27.09.2007 reclamantul recurent s-a adresat pârâtei Casa 
Judeţeană de Pensii Cluj cu o cerere în vederea acordării pensiei pentru limită de vârstă. Prin 
Decizia R 18899, CJP a respins cererea reclamantului recurent, apreciind că aceasta nu 
întruneşte condiţiile legale pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă, perioadele 
01.12.1993-01.11.1999, respectiv 01.01.1974-01.02.1975 nefiind luate in calcul ca perioade 
contributive.  

Reclamantul a contestat decizia de respingere, prin sentinţa civilă nr. 2417/15.02.2008 
a Tribunalului Cluj pronunţată în dosarul nr. 1393/117/2008, acţiunea acestuia a fost respinsă 
ca fiind rămasă fără obiect, ca urmare a faptului că în cursul procesului CJP a emis o nouă 
decizie prin care a admis cererea de pensionare a reclamantului recurent. Sentinţa menţionată 
a rămas irevocabilă prin decizia nr. 966/14.04.2009 a Curţii de Apel Cluj. 

Conform deciziei nr. 254263/27.10.2008 emisă de către CJP în cursul procesului 
menţionat i s-a stabilit reclamantului recurent o pensie lunară de 897 lei, începând cu data de 
01.10.2007, pe baza unui stagiu de cotizare de 43 ani 8 luni şi 15 zile şi a unui punctaj realizat 
de 67, 51965 puncte. 

Apreciind că la emiterea deciziei menţionate CJP nu a avut în vedere toate contribuţiile 
la fondul de pensii ale reclamantului recurent, cel din urmă a formulat o cerere de revizuire, 
fundamentată tocmai pe înscrisurile existente la dosarul iniţial de pensionare şi depuse odată 
cu cererea de pensionare din 27.09.2007. 

La aceeaşi dată - 20.07.2010, CJP a emis în favoarea reclamantului recurent două 
decizii de pensie, una de recalculare, iar cealaltă întemeiată pe cererea de revizuire. 
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Decizia de recalculare nr. 254263 din 20.07.2010 se fundamentează pe o cerere de 
recalculare depusă de reclamantul recurent în luna aprilie 2010 cu privire la 2 luni lucrate, iar 
drepturile de pensie recalculate i-au fost acordate începând cu luna următoare celei în care a 
depus cererea, respectiv din 01.05.2010.  

Prin decizia de revizuire nr. 254263 din 20.07.2010 a fost revizuit dosarul iniţial de 
pensie al reclamantului recurent, stabilindu-se că acesta a realizat un stagiu total de cotizare 
de 46 ani 1 lună şi 15 zile( cu 2 ani şi 5 luni faţă de stagiul iniţial de 43 ani 8 luni şi 15 zile) şi un 
punctaj de 72,72521 puncte(cel iniţial - 67,51965 puncte), respectiv o pensie de 1736 lei, în loc 
de 1615 lei. În ceea ce priveşte data acordării drepturilor, CJP a stabilit ca aceasta este 
01.03.2010.  

Nemulţumit de data de acordare a drepturilor de pensie revizuite, reclamantul 
recurent a învestit instanţa cu o contestaţie, aceasta reprezentând obiectul cererii deduse 
prezentei judecăţi.  

Astfel, Curtea notează că data de acordare a drepturilor trebuia analizată de către 
instanţa de fond prin raportare la cererea de revizuire, iar nu din perspectiva cererii de 
recalculare. 

Este adevărat că în baza dispoziţiilor art. 95 şi 169 din Legea nr. 19/2000, acordarea 
drepturilor de pensie recalculate în cazul persoanelor a căror pensie a fost stabilită în baza 
Legii nr. 19/2000 se face din prima zi a lunii următoare celei în care s-a depus cererea de 
recalculare. 

La fel de real este şi faptul că recalcularea pensiei se dispune în situaţia în care persoana 
pensionată aduce dovezi noi privitoare, fie la un stagiu de cotizare realizat după pensionare, fie 
privind stagii de cotizare nevalorificate. 

Însă aceste ipoteze nu se identifică în cauza dedusă judecăţii care priveşte o cerere de 
revizuire, iar nu una de recalculare, astfel că premisele de la care prima instanţă a pornit în 
fundamentarea soluţiei sunt total eronate.  

Revizuirea se dispune în situaţia în care se constata erori in stabilirea si in plata 
drepturilor de pensie. Or, aceste erori se raportează la documentaţia existentă iniţial la dosarul 
pensie. 

Prin emiterea deciziei de revizuire 254263 din 20.07.2010, CJP a recunoscut implicit 
aceste erori, pe care de altfel le-a şi rectificat. Cu toate acestea, prin decizia menţionată CJP a 
săvârşit o nouă eroare cu privire la data acordării drepturilor revizuite. 

Practic reclamantul este îndreptăţit să beneficieze de drepturile revizuite de la data de 
13.08.2007, respectiv pe 3 ani anteriori datei promovării acţiunii (13.08.2010). Concluzia 
menţionată se justifică şi prin prisma egalităţii de tratament ce trebuie să subziste în raport de 
dispoziţiile art. 197 al. 1 din Legea nr. 19/2000. 

A admite că termenul de prescripţie de 3 ani nu este aplicabil şi în cauza dedusă 
judecăţii, ar echivala cu o inechitate, în contextul în care acest termen a fost instituit prin art. 
197 al. 1 din Legea nr. 19/2000 pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de 
prestaţii de asigurări de la CJP. 

Or, Curtea opinează că pentru egalitate de tratament acest termen se aplică şi în situaţia 
inversă, respectiv în cazurile în care CJP este cea care trebuie să restituie contravaloare unor 
astfel de prestaţii, calculate eronate din motive imputabile exclusiv acesteia. 

Cu toate acestea, pentru a da valenţă principiului disponibilităţii, Curtea urmează să 
dispună ca drepturile revizuite să fie acordate de la data la care acestea au fost solicitate de 
către reclamantul recurent, respectiv de la 01.10.2007. 

Pentru considerentele expuse, Curtea va admite recursul în temeiul dispoziţiilor art. 312 
al.1, 3 coroborat cu art. 304 pct. 9 Cod de procedură civilă, va modifica sentinţa atacată în 
sensul că va modifica decizia contestată sub aspectul datei acordării drepturilor de pensie 
revizuite care este 01.10.2007. 

Ca parte căzută în pretenţii, potrivit dispoziţiilor art. 274 cod de procedură civilă, va 
obliga pârâta să plătească reclamantului suma de 300 lei, cheltuieli de judecată la fond, 
reprezentând onorariu avocaţial conform chitanţei depuse la dosar. (Judecător Daniela Griga) 
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Recalculare pensie. Venituri ce se iau în calcul 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 1090 din 23 martie 2011  

Prin sentinţa civilă nr. 1714 din 22.10.2010 pronunţată de Tribunalul Maramureş, s-a 
admis acţiunea formulată de contestatorul M.S.I. în contradictoriu cu intimata CASA 
JUDEŢEANĂ DE PENSII MARAMUREŞ. 

Pârâta a fost obligată să recalculeze drepturile de pensie cuvenite contestatorului cu 
luarea în considerare şi a veniturilor realizate în acord global conform adeverinţei nr. 162 din 
data de 25.03.2010, emisă de C. SA Satu Mare, începând cu data de 01.05.2010. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că art. 10 din Legea nr. 
3/1977 a fost modificat prin Legea nr. 49/1992, în sensul că, pe lângă salariul de bază, la 
calcularea pensiilor se au în vedere şi sporurile cu caracter permanent. 

Potrivit art. 1 din Decretul nr. 389/1972, pentru sporurile permanente primite în cadrul 
acordului global angajatorul avea obligaţia virării la bugetul asigurărilor sociale de stat a unei 
contribuţii de 15%, calculată asupra câştigului brut realizat de salariat, dispoziţie care a fost 
menţinută în Legea nr. 49/1992, care a majorat doar cuantumul contribuţiilor. 

Conform art. 23 al. 1 din Legea nr. 19/2000, baza lunară de calcul a contribuţiilor 
individuale de asigurări sociale o constituie venitul brut realizat lunar, inclusiv sporurile şi 
adaosurile prevăzute de lege sau contractul individual de muncă şi care se au în vedere la 
stabilirea punctajului prevăzut de art. 78 din aceeaşi lege. 

Conform adeverinţei nr. 162 din data de 25.03.2010 emisă de C. SA Satu Mare, 
contestatorul şi-a desfăşurat activitatea în perioada 1974-1998, în acord global, conform Legii 
nr. 57/1974, realizând câştiguri cu caracter permanent, pentru care, în conformitate cu 
Decretul nr. 389/1972, s-au achitat cotele de 15% la bugetul asigurărilor sociale de stat (CAS). 

În considerarea celor de mai sus, având în vedere faptul că veniturile realizate de 
contestator în acord global au avut caracter permanent şi pentru sumele respective s-a plătit 
CAS, acestea au fost luate în considerare la stabilirea punctajului de pensie. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta Casa Judeţeană de Pensii 
Maramureş, solicitând modificarea sentinţei pronunţate, în sensul respingerii contestaţiei. 

În motivare se arată că sunt incidente în cauză prevederile art. 304 pct.8 şi 304 pct.9 
cod procedură civilă. 

În ce priveşte motivul de recurs întemeiat pe art. 304 pct.8 cod procedură civilă, 
recurenta invocă faptul că Legea nr. 3/1977 nu condiţiona stabilirea pensiei de plata de către 
angajator a contribuţiei de asigurări sociale şi nici nu reglementa vreo legătură între 
elementele salariale care intrau în baza de calcul a pensiei şi contribuţia de asigurări sociale 
datorată de angajator.  

Invocă în acest sens art. 149 din vechiul cod al muncii - Legea nr. 10/1972, care prevede 
că "neplata contribuţiei de asigurări sociale de către unitate, nu lipseşte persoanele asigurate 
de drepturile ce li se cuvin..". Spre deosebire de sistemul public de pensii actual, care are ca 
principiu de bază principiul contributivităţii (asiguraţii şi angajatorii datorează deopotrivă 
contribuţia de asigurări sociale, iar drepturile de asigurări sociale se cuvin în temeiul 
contribuţiilor plătite), caracteristica principala a vechiului sistem public de asigurări sociale 
era aceea că se realiza, de regulă, fără contribuţia directă a asiguraţilor. Prin urmare, până la 
data de 1 aprilie 2001 când a intrat în vigoare Legea nr.19/2000, angajaţii nu datorau 
contribuţie individuală de asigurări sociale. Instanţa de fond îşi motivează hotărârea prin 
dispoziţiile Legii nr.19/2000, ceea ce înseamnă aplicarea retroactivă a acesteia. Diferenţele 
care există între veniturile luate în considerare la stabilirea punctajelor în cadrul procesului de 
recalculare a pensiilor în baza O.U.G. nr.4/2005, veniturile reglementate de art.164 din Legea 
nr.19/2000 pentru perioadele anterioare intrării în vigoare a legii şi veniturile reglementate de 
art.78 din Legea nr.19/2000 nu pot fi considerate discriminări sau privilegii, tratamentul 
juridic diferenţiat fiind justificat de situaţia diferită a beneficiarilor în raport cu legislaţia în 
vigoare la data realizării veniturilor respective. 

Mai arată recurenta că baza de calcul a contribuţiei pentru pensia suplimentară (art.164 
din Legea nr.3/1977) este identică cu baza de calcul a pensiei reglementată de art.10 din Legea 
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nr.3 /1977, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 49/1992. De asemenea, elementele 
salariale care intrau în baza de calcul a pensiei şi în baza de calcul a contribuţiei pentru pensia 
suplimentară se regăsesc şi la art. 164 alin. 1,2,3 din Legea nr. 19/2000, cu privire la 
determinarea punctajelor anuale pentru perioadele anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 
19/2000. Prin urmare, este evident ca veniturile care se utilizează în cadrul procesului de 
recalculare a pensiei trebuie să fie identice cu cele care au stat la baza calculării contribuţiei 
pentru pensia suplimentară plătită de angajaţi în perioada de activitate. 

Instanţa de fond a reţinut că sporul la acord era un spor cu caracter permanent, deşi nu 
este reglementat ca atare de nici un act normativ şi nici în adeverinţa eliberată de angajator nu 
se menţionează acest aspect. Conform Legii nr. 57/1974, acordul global era o formă de 
salarizare, care a fost apoi extinsă şi reglementată şi de alte acte normative (Legea nr.1/1986). 
Veniturile realizate în acord global nu reprezentau sporuri cu caracter permanent, ci o formă 
de remunerare, în funcţie de realizarea indicatorilor, reglementată de art. 12 alin.1 lit. a) din 
Legea nr. 57/1974 privind retribuirea după cantitatea şi calitatea muncii, în timp ce sporurile 
reprezentau acele sume de bani acordate prin raportare la retribuţia tarifară.  

Raportat la incidenta prevederilor art. 304 pct.9 cod procedură civilă, recurenta 
consideră că hotărârea pronunţată a fost dată cu încălcarea prevederilor art.164 alin. 1 - 3 din 
Legea nr. 19/2000.  

Consideră că hotărârea pronunţată a fost dată cu încălcarea prevederilor menţiunii din 
anexa la OUG nr.4/2005 unde se prevede în mod expres că "nu sunt luate în calcul la stabilirea 
punctajului mediu anual, întrucât nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, conform 
legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 formele de retribuire în acord. 

Prin aplicarea Legii nr.19/2000 pentru perioade anterioare intrării ei în vigoare, 
consideră că a fost încălcat principiul neretroactivităţii legii civile, consacrat de art. 15 alin. 2 
din Constituţia României şi prevederile art.1 din Codul civil. 

Consideră că hotărârea pronunţată a fost dată cu aplicarea greşită a prevederilor art. 4 
alin. 2 din OUG nr.4/2005 , în sensul că sporul la acord nu figurează printre sporurile care au 
făcut parte din baza de calcul a pensiei conform legislaţiei anterioare.  

 Recurenta a mai invocat şi considerentele Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 
30din 16.11.2009. 

Reclamantul intimat, prin concluziile scrise depuse la dosar, a solicitat respingerea 
recursului ca nefondat şi menţinerea în totalitate ca temeinică şi legală a sentinţei atacate. 

Analizând actele si lucrările dosarului, din perspectiva criticilor formulate în cererea 
de recurs, Curtea constată că recursul este nefondat, astfel că, în temeiul dispoziţiilor art. 312 
alin. 1 din C.proc.civ., îl va respinge ca atare, pentru considerentele ce urmează a fi expuse în 
cuprinsul prezentei decizii: 

Drepturile iniţiale de pensie pentru munca depusă şi limită de vârstă ale reclamantului 
au fost stabilite începând cu data de 31.01.2006, prin decizia nr. 222821. 

 La data de 15.04.2010 reclamantul s-a adresat pârâtei Casa Judeţeană de Pensii 
Maramureş solicitând recalcularea pensiei cu luarea în considerare şi a veniturilor 
suplimentare cu caracter permanent realizate prin muncă în acord global. 

 Deşi a fost depusă şi adeverinţa 162/25.03.2010 emisă de C. SA, din care reiese că în 
perioada 1974 - 1999 reclamantul a realizând venituri suplimentare cu caracter permanent 
pentru care s-au achitat cotele la bugetul asigurărilor sociale de stat, pârâta a emis adresa nr. 
132614/21.04.2010, prin care a comunicat că nu va proceda la recalcularea pensiei cu luarea în 
considerare a acestor venituri - fila 9 dosar fond. 

 În atare situaţie, reclamantului nu îi sunt aplicabile dispoziţiile OUG nr. 4/2005 
privind recalcularea pensiilor din sistemul public, act normativ care în art. 1 stabileşte că 
obiectul recalculării îl reprezintă „pensiile din sistemul public, provenite din fostul sistem al 
asigurărilor sociale de stat, stabilite în baza legislaţiei în vigoare anterior datei de 1 aprilie 
2001”. 

Prin urmare, dispoziţiile legale invocate de recurentă exced cadrului procesual, astfel 
încât criticile formulate în recurs privind greşita aplicare a dispoziţiilor OUG 4/2005 sunt 
nefondate. 
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Curtea reţine că veniturile obţinute suplimentar la retribuţia tarifară de încadrare au 
avut caracter permanent în perioada arătată fiind cumulate cu salariul individual brut şi 
incluse alături de celelalte sporuri în baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări 
sociale, achitându-se lunar atât cotele la contribuţia de asigurări sociale. Introducerea acestor 
sporuri în baza de calcul a contribuţiei pentru asigurări sociale se încadrează în dispoziţiile art. 
23 din Legea nr. 19/2000.  

În conformitate cu art. 164 din Legea nr. 19/2000, la determinarea punctajelor se 
utilizează salariile brute sau nete în baza înregistrărilor din carnetele de muncă iar la alin. 2 se 
stipulează că se au în vedere şi sporurile înregistrate în carnetele de muncă. Aceasta nu 
înseamnă că sporurile neînregistrate în carnetele de muncă şi care au intrat în bazele de calcul 
a contribuţiei de asigurări sociale nu ar putea fi luate în considerare atâta vreme cât se face 
dovada existenţei acestora prin adeverinţe, întrucât ar atrage încălcarea unuia din principiile 
ce guvernează sistemul public de asigurări sociale. 

În baza art. 2 lit. e din Legea nr. 19/2000 drepturile de asigurări sociale se cuvin pe 
temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite iar veniturile la care a făcut referire au fost 
avute în vedere la calcularea şi aplicarea contribuţiilor.  

Nu se poate admite că baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale să fie constituită 
şi din aceste sume iar la stabilirea pensiei cu prestaţie de asigurări sociale să nu se ia în 
considerare deoarece ne-am afla în situaţia în care această prestaţie nu ar fi proporţională cu 
preţul plătit, creându-se o inechitate. 

În concretizarea acestui principiu art. 78 alin. 4 din Legea nr. 19/2000 prevede că 
punctajul asiguratului, stabilit conform prevederilor alin. 1 - 2, se calculează la nivelul 
veniturilor brute realizate pentru care s-au plătit contribuţii de asigurări sociale. 

În aplicarea acestui text legal art. I pct. 7 din Ordinul nr. 680 din 1 august 2007 pentru 
modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 prevede că punctul 19 de la 
secţiunea I "Dispoziţii generale (capitolul I din lege)" a capitolului A "Contribuţia de asigurări 
sociale" va avea următorul cuprins: "19. Prin sintagma venitul brut realizat lunar se înţelege 
venitul brut în bani, achitat din fondul de salarii, reprezentând: a) salariile de bază brute 
corespunzătoare timpului efectiv lucrat în program normal şi suplimentar potrivit formei de 
salarizare aplicate, inclusiv indemnizaţiile de conducere, salariile de merit, indexări, 
compensări şi alte drepturi care, potrivit actelor normative, fac parte din salariul de bază b) 
sporurile, indemnizaţiile şi sumele acordate sub formă de procent din salariu ori sume fixe, 
indiferent dacă au caracter permanent sau nu, plătite pentru: condiţii deosebite de muncă 
(condiţii grele, periculoase, nocive, penibile); activitate desfăşurată în mediul rural, în zone 
izolate; activitate desfăşurată de nevăzători; munca prestată în schimbul de noapte; 
îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază; sporul de 
fidelitate şi altele asemănătoare; l) alte sume acordate potrivit legii." 

Din menţiunile arătate în adeverinţa reiese că sumele brute au avut caracter de venit în 
înţelesul Legii nr. 49/1982. 

De asemenea, potrivit art. 1 din Decretul nr. 389/1972 angajatorii au vărsat contribuţia 
de 15% asupra câştigului brut realizat de personal, indiferent de forma în care s-au realizat 
aceste venituri.  

În concluzie, Curtea apreciază că principiul contributivităţii, afirmat în art. 2 din Legea 
nr. 19/2000 şi dezvoltat în art. 23 alin. 1 şi în art. 78 alin. 1 din acelaşi act normativ primează şi 
că independent de caracterul permanent sau nepermanent al unor venituri şi de faptul că au 
făcut sau nu parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare, acestea trebuie 
luate în considerare la stabilirea drepturilor de pensie. 

Curtea observă că Decizia nr. 40/2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie invocată de 
pârâta-recurentă are caracter obligatoriu în sensul art. 329 alin. 3 C.pr.civ., numai asupra 
problemei de drept dezlegate, respectiv modalitatea de stabilirea stagiului de cotizare utilizat 
la recalcularea pensiilor, conform OUG nr. 4/2005, pentru persoanele care şi-au desfăşurat 
activitatea în grupe speciale în intervalul 1 iulie 1977 - 31 martie 2001, ceea ce diferă însă în 
mod esenţial de problema de drept din prezenta speţă. 

Prin urmare, preluarea selectivă şi în mod izolat unui argument dintr-un recurs în 
interesul legii nu îi conferă caracter obligatoriu în soluţionarea unei acţiuni având altă cauză 
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juridică şi alt obiect, deoarece obligativitatea dezlegării în drept este conferită ansamblului 
argumentelor din raţionamentul judiciar şi doar în măsura în care se reflectă în soluţia 
pronunţată de instanţa supremă.  

Într-adevăr, prin Decizia nr. 30/2009 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins 
recursul în interesul legii cu privire la stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public 
provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, referitor la posibilitatea luării în 
considerare a formelor de retribuire obţinute în acord global, prevăzute de art. 12 alin. 1 lit. a 
din Legea nr. 57/1974 privind retribuirea după cantitatea şi calitatea muncii, însă Curtea reţine 
că această decizie nu este obligatorie pentru instanţe conform art. 329 alin. 4 din Codul 
muncii, întrucât prin soluţia adoptată s-a respins recursul în interesul legii, nefiind 
interpretate normele de drept aplicabile. 

Având în vedere aceste considerente, Curtea apreciază că tribunalul a interpretat corect 
actul juridic dedus judecăţii şi a aplicat corect dispoziţiile legale incidente în cauză, astfel încât 
motivele de recurs prevăzute de art. 304 pct. 8 şi 9 Cod procedură civilă nu sunt întemeiate. 

Ţinând seama de aceste considerente, Curtea apreciază ca hotărârea fondului este legală 
şi temeinică, astfel ca o va menţine ca atare, urmând ca în temeiul dispoziţiilor art. 312 alin. 1 
C.proc.civ. să respingă ca nefondat recursul declarat de recurenta. (Judecător Sergiu Cătălin 
Boboş) 

 

Taxe judiciare de timbru. Achitare parţială. Anularea cererii ca insuficient 
timbrată 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 926 din 10 martie 2011  

Prin sentinţa civilă nr. 2395/22.02.2010, a Judecătoriei Cluj-Napoca, a fost admisă 
acţiunea civilă formulată de către reclamanţii M.I.V. şi M.M., astfel cum a fost precizata, în 
contradictoriu cu pârâţii M.P., identică cu M.P., decedata in cursul procesului, prin 
mostenitorii M.V. Si M.P., K.S., decedat in cursul procesului prin mostenitorii K.E.M. şi K.K.I., 
şi în consecinţă: 

S-a dispus sistarea stării de indiviziune asupra imobilului inscris in CF 18182 Cluj-
Napoca, nr.top 21086/1 compus din casă, curte şi grădină în strada D., nr.190 (actualmente 
strada Aleea B.nr.24) cu suprafaţa de 4077 mp conform variantei V1 din raportul de expertiză 
tehnică juridiciară efectuat de expert, parte integrantă din hotărâre. 

 Reclamanţii au fost obligaţi să achite pârâtelor K.E.M. şi K.K.I., în calitate de 
moştenitoare ale defunctului K.S., sultă pentru cota de 1/6 parte din teren în cuantum de 
117.995,17 lei şi sultă pentru cota de 1/6 parte din construcţie în cuantum de 509,68 lei, în 
termen de 30 de zile de la data comunicării sentinţei. 

 Pârâtele K.K.I. şi K.E.M., în calitate de moştenitoare ale defunctului K.S., au fost 
obligate să achite reclamanţilor, în solidar, suma de 483,7 lei, cu titlu de cotă parte din 
impozitul datorat pentru teren şi construcţie aferent perioadei 2004-2009. 

 Pârâtele K.K.I. şi K.E.M., au fost obligate, în solidar, la plata în favoarea reclamanţilor a 
sumei de 139,75 lei, cheltuieli de judecată. 

 Prin decizia civilă nr. 596/A/14.12.201 a Tribunalului Cluj, respins ca apelul declarat 
de pârâtele K.E.M. şi K.K.I., decedată în cursul procesului, continuat de moştenitoarea K.K. a 
fost respins ca nefondat. 

 Împotriva acestei decizii au declarat recurs pârâtele apelante, solicitând casarea ei şi 
trimiterea cauzei spre rejudecare, în vederea suplimentării probaţiunii, în sensul reevaluării 
imobilului obiect al partajului. 

 Pârâţii M.I.V. şi soţia M.M. şi M.V., prin întâmpinare, au solicitat respingerea 
recursului ca nefondat, pârâtul M.V. solicitând şi despăgubiri în sumă de 1000 lei pentru 
exercitarea abuzivă de către pârâtele recurente a drepturilor procesuale, ceea ce a dus la 
prelungirea procesului pe o durată de 7 ani. 

 Aşa cum rezultă din dovada de îndeplinire a procedurii de citare, recurentele au fost 
citate cu menţiunea de a achita o taxă judiciară de timbru de 10.665,43 lei şi un timbru judiciar 
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de 5 lei la valoarea masei de partajat, respectiv la 711.029 lei, însă acestea nu s-au conformat 
dispoziţiilor instanţei, achitând doar suma de 1067 lei. 

 Au invocat, prin reprezentantul prezent în faţa instanţei că au fost în eroare cu privire 
la cuantumul taxei judiciare de timbru, însă această împrejurare nu a fost dovedită, ele 
neformulând cerere de reexaminare a taxei şi nici cererea de acordare a ajutorului public 
judiciar, cererea lor de amânare fiind nejustificată, în condiţiile în care au calitatea de 
recurente, decizia din recurs le-a fost comunicată încă de la data de 21.01.2011, recursul fiind 
depus la 2.02.2011, ele având obligaţia de a timbra recursul însă la momentul declarării 
acestuia şi de a cunoaşte cuantumul taxei judiciare de timbru, neputând invoca necunoaşterea 
legii. 

 S-a invocat împrejurarea că pe citaţie nu figurează data la care aceasta a fost 
comunicată recurentelor, însă citaţia cuprinde cuantumul taxei judiciare de timbru şi termenul 
de judecată, iar data la care aceasta a fost înmânată rezultă din dovada de îndeplinire a 
procedurii de citare. 

 Întrucât, deşi au fost citate cu menţiunea de a achita taxa judiciară de timbru aferentă 
recursului, cu indicarea sancţiunii, recurentele nu s-au conformat acestei dispoziţii a instanţei, 
în temeiul art. 137 alin. 1 Cod proc.civ., raportat la art. 20 alin. 3 din Legea nr. 146/1997, 
recursul urmează a fi anulat ca insuficient timbrat. 

 Pârâtul M.V. a formulat o cerere de obligare a recurentelor la plata unor despăgubiri în 
sumă de 1000 Ron, pentru exercitarea abuzivă a drepturilor procesuale, însă această cerere 
urmează a fi respinsă ca nefondată de instanţa de recurs, pe motiv că nu este vorba de o 
exercitare cu rea credinţă a drepturilor procesuale, în sensul art. 723 Cod proc.civ., pârâtele 
exercitând căile de atac prevăzute de lege şi formulând cereri în probaţiune în limitele 
prevăzute de lege. (Judecător Andrea Annamaria Chiş) 

 

Acţiune în rectificarea cărţii funciare. Calitate procesuală pasivă 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 927 din 10 martie 2011  

Prin sentinţa civilă nr. 268/28 ianuarie 2010 a Judecătoriei Vişeu de Sus s-a respins 
excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Mănăstirea Ortodoxă " Sfânta Treime " 
Prislop Borşa, Episcopia Ortodoxă Română A Maramureşului Şi Sătmarului, Consiliul Local 
Borşa şi Primarul oraşului Borşa, excepţie invocată de pârâţii Mănăstirea Ortodoxă " Sfânta 
Treime " Prislop Borşa, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului Şi Sătmarului ,Consiliul 
Local Borşa – respectiv Primarul oraşului Borşa . 

S-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, Ordinul Sf. Vasile 
cel Mare - Provincia " Sfinţii Apostoli Petru Şi Pavel " România, excepţie invocată de pârâţii 
Mănăstirea Ortodoxă " Sfânta Treime " Prislop Borşa, Episcopia Ortodoxă Română a 
Maramureşului Şi Sătmarului, Consiliul Local Borşa , Oraşul Borşa prin primar şi Primăria 
oraşului Borşa. 

S-a admis acţiunea civilă intentata de reclamantul Ordinul Sf. Vasile cel Mare - 
Provincia " Sfinţii Apostoli Petru Şi Pavel " România, împotriva pârâţilor Mănăstirea Ortodoxă 
" Sfânta Treime " Prislop Borşa, Episcopia Ortodoxă Română A Maramureşului Şi Sătmarului 
,Consiliul Local Borşa, Oraşul Borşa prin primar şi Primarul oraşului Borşa şi în consecinţă : 

 S-a dispus rectificarea c.f. 10288/N Borşa, nr. cadastral 9998,în sensul radierii 
dreptului de folosinţă gratuită a pârâtei Mănăstirea Ortodoxă " Sfânta Treime " Prislop Borşa 
,înscrierea la poziţia C+1 asupra imobilelor de la A+1. 

 S-a dispus restabilirea situaţiei anterioare din c.f. 6719 Borşa nr. top 7321/b/1/9/53. 
 În considerentele sentinţei s-au reţinut următoarele: 
Prin Hot. nr. 43/2006,aşa cum rezultă din extrasul c.f. imobilul în suprafaţă de 7,2 ha 

din c.f. 10288/N s-a atribuit în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei Mănăstirii 
Ortodoxe " Sfânta Treime " Prislop Borşa. Titularul acestei hotărâri fila 6 din dosar nu este 
Mănăstirea Ortodoxă " Sfânta Treime " Prislop Borşa ci Episcopia Ortodoxă Română a 
Maramureşului şi Sătmarului,Prin sentinţa civilă nr. 4409/2008 pronunţată de Tribunalul 
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Maramureş se anulează Hot.43/2006 sentinţă devenită irevocabilă prin Dec. Curţii Apel Cluj 
nr. 2059/2009. 

 Faţă de starea de fapt reţinută mai sus,instanţa a constatat că în cauză sunt întrunite 
prev. art. 34 pct. 3 din L. 7/1996,motiv pentru care a admis acţiunea aşa cum a fost 
formulată,în sensul de a dispune rectificarea cf. 10288/N Borşa, în sensul radierii dreptului de 
folosinţă gratuită al pârâtei Mănăstirea Ortodoxă " Sfânta Treime " Prislop Borşa şi a dispus 
restabilirea situaţiei anterioare din c.f. iniţial 6719 Borşa. 

 În cauză nu au putut fi primite susţinerile pârâţilor că nu sunt întrunite prevederile art. 
34 pct. 1-4 din D-L. 115/1938 respectiv L. 7/1996. 

 Aşa cum rezultă din extrasul c.f. de la fila 13,dreptul de folosinţă al pârâtei Mănăstirea 
Ortodoxă " Sfânta Treime " Prislop Borşa s-a înscris în temeiul unei Hotărâri a Cons. Loc 
.hotărârea anulată de instanţa de judecată. 

 În cauză nu au putut fi primite nici excepţiile invocate de către pârâtă,respectiv lipsa 
calităţii procesuale active a reclamantului,respectiv ,lipsa calităţii procesuale pasive a pârâţilor 
Mănăstirea Ortodoxă " Sfânta Treime " Prislop Borşa, Episcopia Ortodoxă Română a 
Maramureşului şi Sătmarului şi Consiliul Local Borşa –respectiv Primarul oraşului Borşa,din 
starea de fapt reţinută rezultând faptul că,Hotărârea nr. 43/2006 anulată de către instanţă a 
fost emisă de Cons. Loc Borşa în favoarea pârâtei Episcopia Ortodoxă Română a 
Maramureşului şi Sătmarului, iar în c.f. beneficiara dreptului de folosinţă figurând Mănăstirea 
Ortodoxă " Sfânta Treime " Prislop Borşa, iar Consiliul Local este reprezentat de către 
primar,conform L 215/2003.  

Prin Decizia civilă nr. 213/A din 25.11.2010 pronunţată de Tribunalul Maramureş s-a 
respins excepţia lipsei de interes a apelantei Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi 
Sătmarului în promovarea apelului. 

S-au admis apelurile promovate de către pârâţii Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi 
Sătmarului, Oraşul Borşa, Primarul oraşului Borşa, Consiliul Local Borşa, Mănăstirea 
Ortodoxă „Sfânta Treime” Prislop împotriva sent. civile nr. 268/28.01.2010 a Judecătoriei 
Vişeu de Sus pe care a schimbat-o în sensul că s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale 
active a reclamantului Ordinul Sf. Vasile cel Mare Provincia „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” 
România şi în consecinţă s-a respins acţiunea reclamantului. 

 Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut următoarele: 
În ceea ce priveşte excepţia lipsei de interes în promovarea apelului de către pârâta 

Episcopia Ortodoxa a Maramureşului şi Sătmarului, tribunalul a reţinut că această excepţie 
este nefondată. Pârâta atacă sentinţa civilă nr. 268/28 ianuarie 2010 a Judecătoriei Vişeu de 
Sus pronunţată în contradictoriu cu aceasta, urmare a cadrului procesual stabilit încă de către 
reclamant, hotărârea a fost pronunţată împotriva acestei pârâte şi împotriva Mănăstirii 
Ortodoxe Sf. Treime Prislop aflată în subordinea Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi 
Sătmarului. Această pârâtă are aşadar interes în a ataca sentinţa civilă nr. 268/2010 a 
Judecătoriei Vişeu de Sus. 

Apelurile declarate de către pârâţi sunt fondate. 
Calitate procesuală activă în promovarea unei acţiuni în rectificare de carte funciară o 

are, potrivit dispoz. art. 34 din Legea nr. 7/1996, orice persoană interesată. În opinia 
tribunalului sfera persoanelor interesate nu se poate limita la acele persoane care au avut sau 
au un drept înscris în cartea funciară, ci este mai largă. Practica şi doctrina în materie au 
statuat că prin persoana interesată în promovarea unei acţiuni în rectificare se înţelege fie 
persoana care a avut un drept înscris în cartea funciară, fie persoana care are un drept înscris 
în cartea funciară, fie titularul unui drept extratabular vătămat printr-o înscriere nevalabilă , 
fie, în mod excepţional, o persoană care nu a fost înscrisă în cartea funciară, cum, este 
proprietarul imobilului înmatriculat la cererea altuia şi fără acordul său ori titularul unui alt 
drept real imobiliar, omis de la înscriere. Mai au calitate creditorii chirografari, când atacă 
înscrierea pe calea acţiunii pauliene sau Ministerul Public, în cazurile prevăzute de lege.  

Reclamantul nu se află în niciuna din aceste situaţii deoarece, în prezent, dreptul de 
proprietate de care se prevalează în argumentarea poziţiei sale procesuale nu există în 
patrimoniul său. Prin decizia nr. 2059/18 iunie 2009 a Curţii de Apel Cluj pârâtul Consiliul 
local Borşa a fost obligat să emită o hotărâre prin care să transmită reclamantului dreptul de 
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proprietate asupra imobilului teren situat în extravilanul oraşului Borşa, la locul numit „Pasul 
Prislop”, înscris în CF 6719 Borşa nr. top. 7321/b/1/9/53, în suprafaţa de 7,2 ha. 

Până în prezent pârâtul Consiliul local Borşa nu şi-a îndeplinit această obligaţie, astfel 
încât în patrimoniul reclamantului nu a fost încă transmis dreptul de proprietate asupra 
terenului în litigiu. Decizia civilă nr. 2059/2009 a Curţii de Apel Cluj a stabilit vocaţia 
reclamantului la dreptul de proprietate însă dobândirea efectivă a acestuia urmează să se 
realizeze prin actul de voinţă al Consiliului local Borşa. În momentul în care acesta îşi va 
îndeplini obligaţia pusa în sarcina sa prin hotărârea Curţii de Apel Cluj, reclamantul va avea 
un drept ce va putea fi înscris în cartea funciara şi astfel va dobândi calitatea de persoană 
interesată în promovarea unei acţiuni în rectificare înscrisuri efectuate în favoarea Mănăstirii 
Ortodoxe „Sf. Treime”. Câtă vreme reclamantul nu deţine dreptul de proprietate pe care să-l 
poată înscrie în cartea funciară, rectificarea înscrierii Mănăstirii Ortodoxe Sf. Treime nu îi 
profită.  

Pentru aceste considerente având în vedere prev. art. 296 C.pr.civ. apelurile declarate în 
cauză au fost admise potrivit dispozitivului prezentei decizii. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamantul ORDINUL SFÂNTUL VASILE 
CEL MARE-PROVINCIA „SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL” ROMÂNIA solicitând 
modificarea sa în sensul respingerii apelurilor pârâţilor şi menţinerii sentinţei civile nr. 
268/2010 a Judecătoriei Vişeu de Sus. 

În motivare s-a arătat că în mod greşit s-a apreciat de către Tribunal că reclamanta nu 
are calitate procesuală activă în formularea unei acţiuni de rectificare de CF până când 
Consiliul local nu îşi va îndeplini obligaţia de transmitere a dreptului de proprietate, iar 
dreptul de proprietate va fi înscris în CF. 

Soluţia instanţei s-a bazat pe doctrina şi jurisprudenţa care nu au fost însă indicate, mai 
mult doctrina nu reprezintă un izvor de drept, în virtutea jurisprudenţei CEDO putând 
reprezenta izvor de drept dar nu prin înlăturarea sau limitarea legii, ci prin extinderea ei. 

Tribunalul Maramureş apreciază în mod greşit că decizia nr. 2059/2009 şi decizia nr. 
6/2010 ambele pronunţate de Curtea de Apel Cluj şi având caracter irevocabil nu conferă 
interes în ceea ce o priveşte pe reclamantă cu privire la imobil. 

Instanţa de apel se contrazice în considerentele deciziei arătând că sfera persoanelor 
interesate în formularea acţiunii de rectificare CF este mai largă decât cea a persoanelor 
înscrise în CF pentru ca ulterior să arate că persoanele interesate sunt numai cele înscrise în 
CF. 

În condiţiile în care în CF nr. 6719 Borşa nr. topo 7321/b/1/9/53, nr. cadastral 9998 a 
fost înscrisă Mănăstirea Ortodoxă „Sfânta Treime” deşi prin HCL nr. 43/2006 dreptul de 
folosinţă gratuită a fost instituit în favoarea Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi 
Sătmarului, HCL nr. 43/2006 fiind anulată prin sentinţa nr. 4409/2008 a Tribunalului 
Maramureş, irevocabilă, duce la concluzia că atât înscrierea cât şi actul în temeiul căruia s-a 
efectuat înscrierea nu au fost valabile, acţiunea în rectificare de CF întemeiată pe art. 34 pct. 1 
din Legea nr. 7/1996, respectiv Decretul-Lege nr. 115/1938 este întemeiată. 

În ceea ce priveşte respingerea excepţiei lipsei de interes în promovarea apelului s-a 
arătat că în mod greşit a fost respinsă aceasta, prin sentinţa nr. 267/2010 apelanta nefiind 
obligată la nimic şi nesuferind nimic, nici măcar cheltuieli de judecată. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 299 şi urm. C.pr.civ., art. 304 pct. 9 C.pr.civ. şi 
art. 34 pct. 1 din Legea nr. 7/1996, respectiv Decretul-Lege nr. 115/1938. 

Au fost anexate cererii de recurs deciziile civile nr. 2059/2009 şi nr. 6/2010 ale Curţii 
de Apel Cluj. 

În apărare intimatele Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului, 
Mănăstirea Ortodoxă „Sfânta Treime” Prislop din Borşa, Oraşul Borşa, Consiliul Local al 
oraşului Borşa şi Primarul oraşului Borşa au formulat întâmpinare prin care au solicitat 
respingerea recursului ca inadmisibil şi nefondat. 

Analizând recursul declarat de către reclamantul ORDINUL SFÂNTUL VASILE CEL 
MARE-PROVINCIA „SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL” ROMÂNIA împotriva deciziei 
civile nr. 213/2010 a Tribunalului Maramureş, Curtea reţine următoarele: 
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În ceea ce priveşte nemotivarea recursului declarat se constată că instanţa s-a pronunţat 
în şedinţă publică, atât modalitatea de soluţionare a acestui aspect, cât şi motivele pentru care 
instanţa s-a pronunţat regăsindu-se în practicaua hotărârii. 

Pe fondul recursului se constată că problema de drept supusă analizei instanţei de 
recurs este aceea a calităţii procesuale active în acţiunea în rectificare de CF. 

Instanţa de apel a apreciat că raportat la prevederile art. 34 din Legea nr. 7/1996 
calitate procesuală activă în promovarea acestei acţiuni o are orice persoană interesată. În 
opinia tribunalului reclamantul nu justifică interes în promovarea acţiuni şi, deci nu are 
calitate procesuală activă în condiţiile în care dreptul de proprietate de care se prevalează nu 
există în patrimoniul său, decizia civilă nr. 2059/2009 a Curţii de Apel Cluj prin care s-a 
stabilit vocaţia reclamantului la dreptul de proprietate asupra terenului în litigiu nefiind pusă 
în executare de către Consiliul Local Borşa, dobândirea efectivă a dreptului de proprietate 
urmând a se realiza prin actul de voinţă al Consiliului Local Borşa. Numai după îndeplinirea 
obligaţiei de către Consiliul Local Borşa reclamantul va avea un drept care îi va conferi 
calitatea de persoană interesată în promovarea unei acţiuni în rectificare de CF. 

Conform prevederilor art. 34 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 7/1996 rectificarea înscrierilor 
din CF se poate cere de orice persoană interesată dacă printr-o hotărâre judecătorească 
definitivă şi irevocabilă s-a constatat că înscrierea sau actul în temeiul căruia s-a efectuat 
înscrierea nu a fost valabil. 

Prin decizia civilă nr. 2059/2009 a Curţii de Apel Cluj, Secţia comercială, de contencios 
administrativ şi fiscal pârâtul Consiliul Local al oraşului Borşa a fost obligat să emită o 
hotărâre prin care să transmită reclamantului dreptul de proprietate asupra imobilului teren 
situat în extravilanul oraşului Borşa înscris în CF nr. 6719 Borşa nr. topo 7321/b/1/9/53. S-a 
menţinut dispoziţia din sentinţa civilă nr. 4409/2008 a Tribunalului Maramureş de anulare a 
hotărârii Consiliului Local Borşa nr. 43/2006. 

Prin această hotărâre s-a recunoscut deci dreptul de proprietate al reclamantului din 
prezentul dosar asupra imobilului identificat mai sus, imobil care face şi obiectul prezentului 
litigiu, Consiliul Local Borşa având numai obligaţia de a emite actul doveditor al dreptului de 
proprietate al reclamantului, fără a mai fi abilitat să cenzureze în vreun fel îndreptăţirea 
reclamantului în acest sens. 

În aceste condiţii, este evident interesul reclamantului în promovarea acţiunii în 
rectificare de CF, neavând nici o relevanţă omisiunea Consiliului Local al oraşului Borşa de a-şi 
îndeplini obligaţia stabilită prin decizia Curţii de Apel Cluj. 

De altfel, în condiţiile în care ca regulă acţiunea în rectificare de CF este grefată pe o 
acţiune principală, în cazul dedus judecăţii acţiunea principală fiind cea care a făcut obiectul 
dosarului nr. xxx/100/2008 al Tribunalului Maramureş, finalizat prin pronunţarea deciziei 
civile nr. 2059/2009 a Curţii de Apel Cluj, este evident că reclamantul justifică calitate 
procesuală în prezentul dosar raportat la aprecierea instanţelor în dosarul nr. xxx/100/2008. 
Se poate vorbi despre puterea de lucru judecat a deciziei civile nr. 2059/2009 a Curţii de Apel 
Cluj în această cauză sub aspectul calităţii procesuale active a reclamantului, atâta timp cât 
acesta a avut calitate procesuală activă în acţiunea principală având calitate procesuală activă 
şi în acţiunea de rectificare de CF grefată pe aceasta. 

Ţinând cont de modul în care a fost soluţionată problema calităţii procesuale active a 
reclamantului în promovarea acţiunii, Curtea nu mai apreciază necesar a analiza şi modul în 
care s-a soluţionat excepţia lipsei de interes în promovarea apelului. 

Raportat la cele reţinute mai sus, Curtea în temeiul art. 312 alin. 3 coroborat cu art. 304 
alin. 9 C.pr.civ. va admite recursul declarat de reclamantul ORDINUL SFÂNTUL VASILE CEL 
MARE-PROVINCIA „SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL” ROMÂNIA, împotriva deciziei 
civile nr. 213 din 25.11.2010 a Tribunalului Maramureş pronunţată în dosar nr. 
2083/336/2009, pe care o va modifica în sensul că în temeiul art. 296 C.pr.civ. va respinge 
apelul declarat de pârâţi împotriva sentinţei civile nr. 268/28.01.2010 a Judecătorie Vişeu de 
Sus, pe care o va menţine ca legală. (Judecător Anamaria Câmpean) 
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Evacuare. Analizarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999, prin 
prisma Convenţiei Europene a Drepturilor Omului 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 932/R din 11 martie 2011  

Prin sentinţa civilă nr. 4966/2007 din 6 iunie 2007 a Judecătoriei Cluj-Napoca, a fost 
admisă acţiunea civilă formulată de reclamantul L.M. în contradictoriu cu pârâtul C.M.V. si, 
in consecinţă, s-a dispus evacuarea pârâtului din imobilul reclamantului situat în Cluj-Napoca, 
str.P. nr. 22, ap. 35, jud. Cluj. 

 A fost obligat pârâtul la plata către reclamant a sumei de 1.010,30 lei cu titlul de 
cheltuieli de judecată. 

 Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut că prin Decizia Primarului 
Mun. Cluj-Napoca nr. 3019/12 noiembrie 2001 reclamantului i-a fost restituit în natură 
apartamentul situat în Cluj-Napoca, str.P., nr. 22, ap. 35, înscris în CF 27857, nr. topo 
11476/3/16/XXXV. Această decizie a fost menţinută de către instanţele judecătoreşti, iar la 
data de 27.11.2006 a fost încheiat protocolul de predare primire a imobilului între Consiliul 
Local al Mun. Cluj-Napoca şi reclamantul L.M.. 

 Atât la data emiterii deciziei cat si în prezent, apartamentul a fost si este ocupat de 
către pârât în baza unui contract de închiriere încheiat cu Consiliul local al Mun. Cluj-Napoca, 
contract care a expirat la 08.04.2004. 

Pârâtul a solicitat prelungirea acestui contract de închiriere cu Consiliul Local, cerere 
respinsa de cel din urmă ca fiind făcută către un neproprietar, având in vedere că 
apartamentul fusese restituit reclamantului. 

 Prin urmare, in aceste circumstanţe, reclamantul a apreciat ca pârâtul nu mai are nici 
un titlu valabil si a formulat prezenta acţiune, in vreme ce paratul s-a prevalat de dispoziţiile 
art. 1 din OUG 40/1999 arătând ca beneficiază de dispoziţiile de protecţie instituite de acest 
act normativ. 

Esenţial pentru dezlegarea problemei este stabilirea normelor legale incidente, respectiv 
daca sunt aplicabile dispoziţiile art. 1 din OUG 40/1999 la care fac trimitere dispoziţiile art. 13 
din L. 10/2001, sau dispoziţiile dreptului comun. 

Instanţa a reţinut ca într-adevăr art. 1 si 2 din OUG 40/1999 la care trimite art. 13 din L. 
10/2001, stipulează faptul ca se vor prelungi de drept cu maxim 5 ani, contractele de închiriere 
ale chiriaşilor din imobilele preluate abuziv de stat in perioada 1948-1989. Aceasta durata insa 
a expirat in mai 2004 (adică după 5 ani de la intrarea in vigoare a Ordonanţei). 

Prin urmare, paratul a beneficiat de aceste dispoziţii legale, contractul acestuia fiind 
prelungit pana la data de 12 noiembrie 2006 (adică timp de 5 ani de la data restituirii 
imobilului către reclamant). 

In consecinţa, la data introducerii acţiunii pârâtul nu mai beneficia de protecţia 
instituita de OUG 40/1999, fiind aplicabile dispoziţiile de drept comun, respectiv dispoziţiile 
art. 1415 si urm. C.civ. 

De altfel, legiuitorul nu a intenţionat o prelungire sine die a contractelor de închiriere 
atunci când a adoptat OUG 40/1999, ci o măsura de protecţie pe o perioada determinata, 
înţelegând sa acorde un răgaz chiriaşilor pentru ca aceştia sa facă demersurile necesare 
dobândirii unei locuinţe. 

O interpretare in sens contrar nu numai ca ar constitui o deturnare a spiritului legii, dar 
ar constitui, pentru reclamant, o sarcina disproporţională si excesiva, incompatibila cu dreptul 
la respectarea bunului sau in sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia Europeana a 
Drepturilor Omului. In consecinţă, dat fiind faptul ca pârâtul nu are nici un titlu locativ 
valabil, in baza art. 480 si urm. C.civ., art. 1415 si urm. C.civ., instanţa a admis acţiunea 
reclamantului. 

A mai reţinut instanţa ca cererea reclamantului este întemeiata si in condiţiile in care ar 
fi incidente dispoziţiile OUG 40/1999 atâta vreme cat reclamantul a respectat dispoziţiile art. 
10 alin. 1 din OUG 40/1999 si s-a prevalat de dispoziţiile art. 14 alin. 2 lit. a) din aceeaşi 
Ordonanţă, refuzând sa prelungească contractul de închiriere pe motiv ca locuinţa este 
necesara pentru satisfacerea nevoilor sale locative, refuz justificat de faptul ca paratul locuieşte 
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singur in apartamentul reclamantului cu suprafaţa utila de aproximativ 57 mp, iar reclamantul 
locuieşte cu cei trei copii si soţia (deci 5 persoane) intr-un apartament cu 3 camere. 

Dat fiind faptul ca paratul a căzut in pretenţii, in baza art. 274 C.pr.civ. instanţa l-a 
obligat sa-i plătească reclamantului suma de 1.010,30 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, 
constând in taxa de timbru, timbru judiciar si onorar avocaţial aferente contractului de 
asistenta juridica nr. II/2007(f. 3 , 47). Chitanţele depuse in copie de către reprezentantul 
reclamantului la filele 48 si 49 nu au fost avute in vedere de către instanţa dat fiind faptul ca 
nu privesc contractul de asistenta juridica mai sus menţionat. 

Prin Decizia civilă nr. 20/A din 11.02.2008 pronunţată de Tribunalul Cluj s-a respins 
ca nefondat apelul declarat de pârâtul C.M.V. împotriva Sentinţei civile 4996/2007 
pronunţată la data de 06.06.2007 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care tribunalul a păstrat-o în 
întregime. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut următoarele:  
Prima instanţă a reţinut in mod corect că efectele contractului de închiriere in baza 

căruia apelantul C.M.V. putea invoca un drept locativ asupra imobilului in litigiu au încetat la 
data de 08.04.2004, adică la expirarea termenului de 5 ani de la intrarea in vigoare a OUG nr. 
40/1999 . 

Potrivit art. 1 si 2 din OUG nr. 40/1999 contractele de închiriere privind suprafeţele 
locative cu destinaţia de locuinţe, precum şi cele folosite de aşezămintele social-culturale şi de 
învăţământ, de partide politice, de sindicate şi de alte organizaţii neguvernamentale, legal 
înregistrate, prelungite sau reînnoite conform Legii nr. 17/1994 şi aflate în curs de executare la 
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta, se prelungesc de drept pentru o 
perioada de 5 ani de la data intrării în vigoare a acesteia, în aceleaşi condiţii, cu excepţia 
nivelului chiriei. Contractele de închiriere prelungite sau reînnoite în temeiul Legii nr. 
17/1994, pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe, proprietatea persoanelor fizice sau 
juridice de drept privat, se prelungesc, la cererea chiriaşilor, pentru o perioada de 5 ani de la 
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta. 

Conform art. 7 din acelaşi act normativ prelungirea contractelor de închiriere, realizată 
în baza prevederilor art. 1, rămâne valabilă şi în cazul redobândirii imobilelor respective de 
către foştii proprietari sau de moştenitorii acestora după intrarea în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenta. 

Astfel, in condiţiile in care reclamantul nu si-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de art. 10 
din OUG nr. 40/1999 privind procedura care trebuia urmata in vederea încheierii contractului 
de închiriere cu paratul, conform art. 11 alin. 1 din acelaşi act normativ, contractul de 
închiriere a fost prelungit de drept pe o perioada de 5 ani , calculata de la data intrării in 
vigoare a OUG nr. 40/1999 . 

In ceea ce priveşte situaţia juridica a chiriaşului după expirarea acestui termen, potrivit 
art. 14 alin. 1 si alin. 2 lit. a din OUG nr. 40/1999 la expirarea termenului de închiriere stabilit 
conform prezentei ordonanţe de urgenta chiriaşul are dreptul la reînnoirea contractului, 
pentru aceeaşi perioada, dacă părţile nu modifica prin acord expres durata închirierii. 
Proprietarul poate refuza reînnoirea contractului de închiriere in cazul in care locuinţa este 
necesară pentru a satisface nevoile sale de locuit, ale soţului, părinţilor ori copiilor oricăruia 
dintre aceştia, numai dacă sunt cetăţeni romani cu domiciliul în România . 

Aşa cum rezulta din procesul verbal încheiat la data de 24 mai 2004, după expirarea 
termenului menţionat mai sus, părţile nu au convenit asupra încheierii unui nou contract de 
închiriere, reclamantul arătând ca nu are un spaţiu de locuit convenabil pentru familia sa, 
alcătuita in prezent din 4 membri si are nevoie de spaţiul restituit, astfel încât sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute de textele legale menţionate mai sus, privind dreptul proprietarului de a 
refuza reînnoirea contractului . 

Apelantul a susţinut ca familia reclamantului deţine un imobil in Sebeş, jud. Alba si a 
depus la dosar extrasul CF 1390 Sebeş din care rezulta ca asupra imobilului cu nr. topo. 2476/1 
, casa si loc de casa este proprietar tabular soţia reclamantului, L.C.I. . 

Tribunalul a înlăturat aceste susţineri, având in vedere ca reclamantul, soţia acestuia si 
copiii lor au domiciliul in Cluj-Napoca, aşa cum rezulta din copiile actelor de identitate, având 
nevoie de o locuinţă in aceasta localitate si nu in Sebeş, iar dispoziţiile legale menţionate mai 



 52 

sus nu condiţionează refuzul proprietarului de a reînnoi contractul de împrejurarea ca familia 
acestuia sa nu deţină o alta locuinţă, indiferent de localitate. 

Totodată, tribunalul a considerat lipsita de relevanta împrejurarea ca reclamantul a 
restituit suma primita cu titlu de despăgubiri abia in septembrie 2006 , in condiţiile in care 
termenul pana la care a fost prelungit contractul de închiriere s-a împlinit la data de 
08.04.2004, aşa cum s-a arătat mai sus . 

In fine , tribunalul a considerat pertinenta si judicioasa interpretarea data de prima 
instanţă dispoziţiilor OUG nr. 40/1999 , raportat la art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia 
Europeana a Drepturilor Omului , ocuparea in continuare de către parat a imobilului in litigiu , 
după ce acesta a beneficiat de prelungirea contractului de închiriere pana la data de 
08.04.2004, iar de la aceasta data si pana in prezent a locuit in imobil fără nici un titlu locativ 
si fără sa achite vreo chirie, constituind o sarcina disproporţionata si excesiva in sarcina 
reclamantului . 

Fata de cele ce preced, tribunalul a considerat ca apelul formulat este nefondat şi in 
baza art. 296 C.proc.civ. l-a respins si a menţinut sentinţa atacata , aceasta fiind legala si 
temeinica. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâtul C.M.V. solicitând modificarea 
acesteia în sensul respingerii în totalitate a cererii de chemare în judecată, cu cheltuieli de 
judecată. 

În motivare s-a arătat că atât instanţa de fond, cât şi cea de apel au reţinut în mod greşit 
că prezentei cauze îi sunt aplicabile prevederile Codului civil şi nu cele ale OUG nr. 40/1999, 
dispoziţiile aplicabile cauzei fiind cele ale art. 1, 7, 9, 11 din OUG nr. 40/1999. Din analiza 
acestor articole se poate trage concluzia că ordonanţa de urgenţă se aplică şi acelor persoane 
care au calitatea de foşti chiriaşi, în plus rezultând că termenul de 5 ani prevăzut de aceasta 
curge ori de la data intrării în vigoare a ordonanţei ori de la data deschiderii noului rol fiscal, 
aceasta însemnând data de la care persoana înscrisă în evidenţele primăriei achită impozit 
pentru imobil. 

Notificarea trimisă prin intermediul executorului judecătoresc nu menţionează, aşa 
cum prevede OUG nr. 40/1999, intenţia proprietarului de a încheia contract de închiriere. 

Cererea formulată este inadmisibilă deoarece prin decizia nr. 3019/2001 emisă de 
Primarul municipiului Cluj-Napoca s-a pus în vedere obligaţia de restituire a sumei primite cu 
titlu de despăgubiri, actualizate la data plăţii, în termen de 3 ani, termen care nu a fost 
respectat de către reclamant care a restituit suma numai în anul 2006. În aceste condiţii 
dispoziţia primarului a devenit caducă. 

În drept au fost invocate prevederile art. 304 pct. 9 C.pr.civ. 
În apărare intimatul L.M. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 

recursului ca inadmisibil, netemeinic şi nelegal, cu cheltuieli de judecată. 
 În ceea ce priveşte inadmisibilitatea recursului s-a arătat că aceasta este justificată prin 

aceea că în cererea de recurs se invocă exclusiv motive ce ţin de temeinicia deciziei, 
necriticându-se în nici un fel decizia din apel. 

 Recursul este netemeinic şi nelegal deoarece în prezent nu există nici un contract de 
închiriere încheiat între părţi, singurul contract de care se prevalează pârâtul fiind cel încheiat 
cu Consiliul Local Cluj-Napoca care, însă a expirat la data 08.04.2004, nefiind reînnoit în 
condiţiile în care reclamantul este proprietarul apartamentului. 

 Dreptul material aplicabil în speţă este dreptul comun şi nu OUG nr. 40/1999, în 
acelaşi sens fiind şi jurisprudenţa în materie. 

 Având în vedere că pârâtul recurent a beneficiat de protecţia legală instituită de OUG 
nr. 40/1999 la care face trimitere art. 13 din Legea nr. 10/2009 normele juridice aplicabile 
sunt cele ale dreptului comun, respectiv ale art. 1415 şi urm. C.civ., art. 480 şi urm. C.civ. 

 Termenul prevăzut de art. 1 din OUG nr. 40/1999 a expirat la data de 08.04.2004, 
termenul expirând şi raportat la data emiterii deciziei de restituire, 12.11.2001. 

 Chiar având în vedere dispoziţiile OUG nr. 40/1999 evacuarea chiriaşului se impune 
ţinând cont de faptul că reclamantul şi-a respectat toate obligaţiile ce i-au revenit conform 
acestui act normativ. 
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 Sunt incidente şi prevederile art. 14 alin. 2 lit. a din OUG nr. 40/1999, neputându-se 
vorbi de protecţia chiriaşului câtă vreme reclamantul are nevoie de apartament pentru a 
asigura un spaţiu de locuit familiei sale. 

 S-a mai arătat că pârâtul nu a îndeplinit nici una din obligaţiile prevăzute de OUG nr. 
40/1999, respectiv acelea prevăzute de art. 10 alin. 2, art. 9 alin. 1. 

 Au fost invocate dispoziţiile art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului, privarea de proprietate a reclamantului pentru o perioadă îndelungată de 
timp, fără ca aceasta să fie justificată de vreo cauză de utilitate publică, fiind contrară acestor 
dispoziţii şi celor ale art. 44 din Constituţia României. 

 În drept au fost invocate dispoziţiile art. 299 şi urm. C.pr.civ. 
 Analizând recursul declarat de către pârâtul C.M.V. împotriva deciziei civile nr. 

20/2008 a Tribunalului Cluj, Curtea reţine următoarele: 
 Referitor la inadmisibilitatea recursului motivată prin aceea că se invocă numai motive 

ce ţin de netemeinicia deciziei, se apreciază că această excepţie nu se verifică în cauză, 
recurentul invocând în cererea de recurs aplicarea şi interpretarea greşită a legii de către 
instanţele de fond, fiind incident punctul 9 al art.304 C.pr.civ., astfel cum se indică de altfel în 
recurs. 

 Pe fond se constată că între Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, în calitate de 
proprietar, şi pârâtul C.M.V., în calitate de chiriaş, a fost încheiat un contract de închiriere 
având ca obiect imobilul situat în Cluj-Napoca, str.Plopilor nr.22, ap.35, contract a cărui 
durată a expirat la data de 08.04.2004, nefiind prelungit. 

Imobilul închiriat a fost restituit reclamantului prin dispoziţia nr. 3019/12.11.2001 
emisă de Primarul municipiului Cluj-Napoca, raportat la prevederile Legii nr. 10/2001, această 
decizie fiind menţinută în instanţă. Protocolul de predare primire al imobilului a fost încheiat 
la data 27.11.2006.  

Din starea de fapt expusă mai sus astfel cum a fost reţinută şi de către instanţele de fond 
rezultă că, în temeiul O.U.G. nr. 40/1999, pârâtul a beneficiat timp de 5 ani de folosinţa 
imobilului aflat începând cu data de 27.11.2006, în proprietatea şi posesia de drept a 
reclamantului. 

Totodată reclamantul şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută de art.10 din O.U.G. 
nr.40/1999, notificând chiriaşul în vederea discutării condiţiilor referitoare la imobilul în 
litigiu, la data de 17.05.2006, ca urmare a acestei notificări fiind încheiat procesul verbal din 
data de 24.05.2006, înscris în care s-a consemnat poziţia părţilor referitoare la încheierea unui 
contract de închiriere, inclusiv faptul că reclamantul a învederat că are nevoie de locuinţă 
pentru familia sa. Faptul că în notificare nu se regăseşte exact formularea menţionată de art.10 
din O.U.G nr.40/1999, nu prezintă nici o relevanţă, fiind evident care era chestiunea care 
comporta discuţii, aspect confirmat şi de procesul verbal încheiat în urma întâlnirii părţilor.  

În aceste condiţii se pune problema dacă prin respectarea dispoziţiilor O.U.G. nr. 
40/1999 şi ale Legii nr.10/2001, respectiv ale Normelor de aplicare a legii, care aparent permit 
prelungirea nelimitată a contractelor de închiriere încheiate în baza acestui act normativ în 
condiţiile în care nu intervine una dintre situaţiile expres prevăzute de lege când se poate 
refuza reînnoirea contractului de închiriere de către proprietarul căruia i-a fost restituit 
imobilul în temeiul Legii nr.10/2001, nu se încalcă nejustificat dreptul de proprietate al 
reclamantului,drept consfinţit şi protejat de art.480 C.civ., art.44 din Constituţia României şi 
art.1 din Protocolul nr.1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, consecinţa fiind 
imposibilitatea exercitării atributelor acestui drept de proprietate de către reclamant pe durată 
nedeterminată. 

Astfel, conform dispoziţiilor legale aplicabile în cauză, art.14 din O.G. nr.40/1999, la 
expirarea termenului de închiriere stabilit de ordonanţă, respectiv acela de 5 ani începând cu 
data intrării în vigoare a ordonanţei, chiriaşul are dreptul la reînnoirea contractului pentru 
aceeaşi perioadă,dacă părţile nu modifică prin acordul expres durata închirierii. 

La alin.2 al art.14 sunt enumerate limitativ cazurile în care proprietarul poate refuza 
reînnoirea contractului, la alin.4 al art.14 prevăzându-se că sunt permise mai multe reînnoiri 
succesive. 
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Chiar din interpretarea dispoziţiilor legale enunţate rezultă că de fapt proprietarul este 
obligat o singură dată să reînnoiască contractul de închiriere la expirarea duratei prevăzute de 
O.G.nr.40/1999, ulterior reînnoirea contractului fiind posibilă, dar nu obligatorie, aplicându-
se deci regulile de drept comun în materie de contracte. 

O altă interpretare a textului de lege, în sensul că proprietarul ar fi obligat să 
reînnoiască la fiecare 5 ani contractul de închiriere, cu excepţia intervenirii uneia din situaţiile 
prevăzute de art.14 alin.2, ar fi în mod evident contrară prevederilor în materie de drept de 
proprietate stipulate în Constituţie şi în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, dreptul 
de proprietate ajungând să fie golit de conţinut. 

 Dispoziţiile art.13,14,15 din Legea nr.10/2001, nu fac decât să confirme aplicabilitatea 
O.U.G. nr.40/1999 în cazul imobilelor restituite în baza acestei legi, nestipulând aspecte noi în 
cazul acestor imobile. Art.13.1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.10/2001, în 
forma iniţială, respectiv cele aprobate prin H.G nr.498/2003, stipulau într-adevăr că termenul 
de 5 ani prevăzut de art.13,14,15 din Legea nr.10/2001 raportat la O.U.G. nr.40/1999 începe să 
curgă de la data restituirii imobilului, dar prin acest text se adaugă practic la lege, ceea ce este 
inadmisibil a se face prin normele metodologice de aplicare a legii. Prin H.G. nr.250/2007 prin 
care s-au aprobat Normele metodologice de aplicare unitară a Legii nr.10/2001, act normativ 
aplicabil în speţă, la art.13.1 nu mai există completarea la lege menţionată mai sus, fiind 
evident că termenul de 5 ani curge aşa cum prevede art.1 a O.U.G. nr.40/1999 de la momentul 
intrării în vigoare a ordonanţei. 

Se apreciază raportat la cele reţinute mai sus că interpretarea dispoziţiilor O.U.G. nr. 
40/1999 în sensul că acest act normativ dă posibilitatea chiriaşilor de a cere mereu prelungirea 
şi reînnoirea contractelor de închiriere, echivalează cu măsurile dilatorii sancţionate de 
C.E.D.O., deoarece împiedică pe reclamant să beneficieze de bunul său şi duc la existenţa unui 
drept iluzoriu. 

Oricum, în cazul dedus judecăţii reclamantul a făcut dovada că se află în situaţia de 
excepţie prevăzută chiar de O.U.G. nr.40/1999, prin art.14 alin.2, când se poate refuza 
reînnoirea contractului de închiriere, locuinţa fiind necesară pentru satisfacerea nevoilor de 
locuit ale familiei sale, nici din această perspectivă pârâtul neputând beneficia de un nou 
contract de închiriere pentru perioada ulterioară datei de 08.04.2004. 

Curtea apreciază că interesele pârâtului au fost protejate efectiv prin aplicarea 
dispoziţiilor O.U.G. nr. 40/1999, aşa cum s-a arătat contractul acestuia de închiriere încheiat 
cu Consiliul Local Cluj-Napoca derulându-se până la data de 08.04.2004, în cazul în care s-ar 
permite reînnoirea succesivă a contractului în contra voinţei proprietarului ajungându-se ca pe 
considerentul apărării drepturilor chiriaşilor să fie încălcat dreptul de proprietate, drept 
protejat de Constituţie şi de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 

În numeroasele hotărâri pronunţate de Curtea Europeană a drepturilor Omului 
împotriva României raportat la prevederile O.U.G. nr.40/1999, respectiv cauzele Radovici şi 
Stănescu împotriva României, Oancea împotriva României, Spanoche împotriva României, 
Popescu şi Toader împotriva României, Puşcaş împotriva României, Tarik împotriva 
României, Arsenovici împotriva României, s-a statuat constant că ingerinţa în dreptul de 
proprietate trebuie nu doar să urmărească un scop legitim conform interesului general ci şi să 
păstreze un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul urmărit 
prin orice măsură aplicată de stat, inclusiv măsurile destinate să reglementeze folosinţa 
bunurilor unui individ. Tocmai acest lucru este exprimat de noţiunea de just echilibru ce 
trebuie păstrat între cerinţele interesului general al comunităţii şi imperativele de apărare a 
drepturilor fundamentale ale omului. 

Curtea Europeană a mai statuat că interesele legitime ale colectivităţii cer într-un 
asemenea caz o repartiţie echitabilă a sarcinii sociale şi financiare pe care o presupun 
transformarea şi reforma imobilelor din ţară, însă această sarcină nu ar putea să se sprijine pe 
un anume grup social, indiferent de importanţa pe care o au interesele unui alt grup sau ale 
colectivităţii în ansamblul său. 

De altfel, considerentele pentru care s-a apreciat de către Guvernul României, aspect 
reţinut de Curte, că ingerinţa în dreptul de proprietate astfel cum aceasta rezultă din O.G. 
nr.40/1999 este permisă raportat la al doilea alineat al art.1, Protocolul nr.1, şi anume 
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interesul general constând în protecţia intereselor locatarilor într-o situaţie care se caracteriza 
prin penuria de locuinţe la preţ ieftin, nu mai subzistă în prezent. 

Trebuie subliniat şi faptul că începând cu data de 08.04.2004 pârâtul locuieşte în 
continuare în imobil fără titlu, şi fără a achita vreo chirie, această stare perpetuându-se până în 
prezent. Ori, în mod cert, la data judecării prezentului recurs, anul 2011, nu se mai poate pune 
problema obligării reclamantului la încheierea unui contract de închiriere cu pârâtul în 
temeiul actului normativ special de care se prevalează acesta, un asemenea contract fiind 
singurul act care ar putea paraliza acţiunea în evacuare formulată de către reclamant. 

În concordanţă cu opinia tribunalului, se apreciază şi de către curte că aspectele 
invocate de către pârât referitoare la data la care reclamantul a achitat suma de bani la care a 
fost obligat prin dispoziţia de restituire sunt lipsite de relevanţă având în vedere ansamblul 
considerentelor de mai sus. Tot raportat la cele reţinute anterior sunt lipsite de relevanţă 
susţinerile din cererea de recurs în sensul că termenul de 5 ani prevăzut de O.U.G. nr.40/1999 
ar începe să curgă de la data deschiderii noului rol fiscal, adică data de la care se achită impozit 
pentru imobil. 

În consecinţă, Curtea, în temeiul art.312 alin 1 C.pr.civ. va respinge ca nefondat recursul 
declarat de pârâtul C.M.V. împotriva deciziei civile nr. 20/A din 11 ianuarie 2008 a 
Tribunalului Cluj, pe care o va menţine ca legală. (Judecător Anamaria Câmpean) 

 

Contract de închiriere. Decesul titularului. Cerere de transcriere a contractului 
de închiriere pe numele persoanei care a locuit cu titularul contractului, dar care 

deţine el însuşi o locuinţă în baza unui alt contract de închiriere. Respingere  

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 938 di8n 11 martie 2011  

Prin Sentinţa civilă nr. 8716 din 28.06.2010 a Judecătoriei Cluj-Napoca a fost respinsă 
excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului S.E.N. invocată de pârâta 
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin primar. 

A fost admisă acţiunea civilă extinsă, formulată de reclamantul S.E.N. în contradictoriu 
cu pârâţii CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, MUNICIPIUL CLUJ-
NAPOCA. 

Au fost obligate pârâtele la transcrierea contractului de închiriere nr. 
189602/28.10.2008 cu privire la apartamentul situat în municipiul Cluj-Napoca, str.T., nr. 73, 
bl T1, SC. II, corp 3, ap. 7, jud. Cluj, compus dintr-o cameră, în suprafaţă totală de 20,46 m.p. 
şi dependinţe, în suprafaţă de 17,29 m.p. pe numele reclamantului. 

A fost respinsă cererea reconvenţională formulată de pârâta CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA. A fost respinsă cererea reconvenţională formulată de pârâta 
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA - prin primar. 

Au fost obligate pârâtele să plătească reclamantului cheltuieli de judecată în sumă de 
108,3 lei, reprezentând taxă timbru, timbru judiciar şi onorar avocat. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Reclamantul este fiul lui P.I.I., decedată la data de 19.05.2009, astfel cum rezultă din 

copia actelor de stare civilă depuse la dosar. În timpul vieţii, P.I.I. a fost beneficiara unui 
contract de închiriere încheiat cu pârâta Consiliul Local Cluj-Napoca, cu privire la 
apartamentul situat în municipiul Cluj-Napoca, str.T., nr. 73, bl T1, SC. II, corp 3, ap. 7, jud. 
Cluj. 

Datorită bolii de care suferea mama acestuia, care a şi dus la decesul ei, reclamantul a 
încetat să mai locuiască cu tatăl său, S.E., la apartamentul situat în municipiul Cluj-Napoca, 
str.T., nr. 73, bl T1, SC. II, corp 3, ap. 9, jud. Cluj şi s-a mutat, din luna martie 2009, cu mama 
sa, la apartamentul situat în municipiul Cluj-Napoca, str.T., nr. 73, bl T1, SC. II, corp 3, ap. 7, 
jud. Cluj. Martorii audiaţi în cauză au declarat instanţei că reclamantul, aflând de boala 
mamei, a plecat de la tatăl său, cu care a locuit în urma divorţului părinţilor, la mama sa, pe 
care a şi îngrijit-o până la deces.  
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Reclamantul s-a adresat cu o cerere, Consiliului Local Cluj-Napoca, înregistrată sub nr. 
105045/20.03.2009, dorind să fie transcris contractul de închiriere cu nr. 189602 din 28.10. 
2008, având ca titular pe P.I.I., pe numele său. Consiliul Local Cluj-Napoca a respins cererea 
sa, motivat de împrejurarea că figurează, alături de tatăl său, S.E., în contractul de închiriere 
privind apartamentul situat în municipiul Cluj-Napoca, str.T., nr. 73, bl T1, SC. II, corp 3, ap. 
9, jud. Cluj şi i-a pus în vedere să elibereze apartamentul cu nr. 7 „ în termen imediat”.  

Ulterior acestei cereri, în timpul vieţii, P.I.I., a solicitat Consiliului Local Cluj-Napoca ca 
fiul ei, reclamantul S.E.N., care deja locuia împreună cu mama sa, să fie inclus în fişa sa 
locativă în considerarea faptului că, datorită afecţiunilor sale, nu se poate gospodări singură şi, 
mai mult, are nevoie de supraveghere permanentă. Consiliul Local Cluj-Napoca comunică 
mamei reclamantului, prin adresa nr. 75021/452.40/27.04.2009, că dispoziţiile Legii nr. 
114/1996 nu permit includerea descendenţilor majori în contractul de închiriere şi de aceea 
cererea sa nu a putut fi soluţionată favorabil. 

Pentru situaţia în care survine decesul titularului contractului de închiriere, art. 26 
alin.1 lit. b din Legea nr. 114/1996 prevede că închirierea poate continua în beneficiul 
descendenţilor, condiţionat de împrejurarea ca acesta să fi locuit împreună cu titularul 
contractului de închiriere. 

Reclamantul are calitatea cerută de lege, aceea de descendent şi, de asemenea, cum 
rezultă din corespondenţa purtată cu Consiliul Local Cluj-Napoca, adeverinţele eliberate de 
Asociaţia de Proprietari şi chiar cererea reconvenţională a pârâtei Consiliul Local Cluj-Napoca, 
se face dovada că, din luna martie 2009 a locuit, împreună cu mama sa, titular al contractului 
de închiriere nr. 189602/28.10.2008, la apartamentul situat în municipiul Cluj-Napoca, str.T., 
nr. 73, bl T1, SC. II, corp 3, ap. 7, jud. Cluj. 

Interpretând dispoziţiile articolului, în raport de restul dispoziţiilor Legii nr. 114/1996, 
instanţa a apreciat cererea reclamantului ca fiind întemeiată deoarece acesta, în mod clar a 
locuit cu mama sa, titular al contractului de închiriere iar faptul de a nu fi cuprins în fişa ei 
locativă nu reprezintă un impediment la aplicarea dispoziţiilor art. 27 alin. 1 lit. b din Legea nr. 
114/1996. 

Mai mult, la art. 17 legea defineşte noţiunea de „familie” cu referire la faptul că membri 
ce compun familia, soţ, soţie, copii şi ascendenţi, se gospodăresc împreună, condiţie pe care 
reclamantul o îndeplinea la data la care a solicitat includerea sa în fişa locativă a mamei. 

Apărarea pârâtelor, anume că reclamantul este cuprins în fişa locativă a tatălui său, în 
consecinţă nu poate beneficia de dispoziţiile art. 27 din legea locuinţei, nu a fost primită 
deoarece pârâta Consiliul Local Cluj-Napoca, sesizată cu cererea reclamantului, de a fi cuprins 
în fişa locativă a mamei sale, putea să modifice corespunzător fişa locativă a tatălui său, ţinând 
cont de împrejurările obiective în care reclamantul a fost nevoit să locuiască cu mama sa, că 
din luna mai 2009 nu mai îndeplinea condiţiile prevăzute de art. 17 în raport de tatăl său şi 
locuinţa acestuia şi de faptul că Legea nr. 114/1996 nu conţine dispoziţii care să interzică 
includerea în fişa locativă a spaţiului închiriat, un membru de familie descendent sau 
ascendent, funcţie de vârstă, cum susţine pârâta Consiliul Local Cluj-Napoca în justificarea 
refuzului exprimat în adresa nr. 75021/452.40/27.04.2009 şi adresa 
105045/452.40/29.05.2009.  

În virtutea dispoziţiilor art. 27 alin. 1 lit. b din Legea nr. 114/1996 reclamantul are 
calitate procesuală activă în a solicita să continue locaţiunea asupra apartamentului situat în 
municipiul Cluj-Napoca, str.T., nr. 73, bl T1, SC. II, corp 3, ap.7, jud. Cluj, compus dintr-o 
cameră, în suprafaţă totală de 20,46 m.p. şi dependinţe, în suprafaţă de 17,29 m.p., excepţia 
lipsei calităţii procesuale active, invocată de pârâta Municipiul Cluj-Napoca prin primar, va fi 
respinsă. 

În consecinţă, cererea reclamantului, de a obliga pârâtele la încheierea contractului de 
închiriere pentru apartamentul situat în municipiul Cluj-Napoca, str.T., nr. 73, bl T1, SC. II, 
corp 3, ap. 7, jud. Cluj, în aplicarea dispoziţiilor art. 27 alin. 1 lit. b din Legea nr. 114/2009 a 
fost admisă, cu consecinţa obligării la transcrierea contractului de închiriere nr. cu 
reclamantul. 

Cu privire la cererea reconvenţională, prin care pârâta Consiliul Local Cluj-Napoca a 
solicitat obligarea reclamantului la plata sumei de 7570,03 lei reprezentând taxă de ocupare 
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abuzivă a apartamentului situat în municipiul Cluj-Napoca, str.T., nr. 73, bl T1, SC. II, corp 3, 
ap. 7, jud. Cluj, instanţa a apreciat că cererea nu este întemeiată deoarece reclamantul făcea 
parte din categoria persoanelor prevăzute de art. 27 alin. 1 lit. b Legea nr. 114/1996 pentru care 
se prevede continuarea locaţiunii şi ca atare prezenţa sa în locuinţa situată în municipiul Cluj-
Napoca, str.T., nr. 73, bl T1, SC. II, corp 3, ap. 7, jud. Cluj nu este nejustificată sau abuzivă. El 
nu poate fi obligat la taxă pentru ocupare abuzivă, câtă vreme ocupă apartamentul în temeiul 
legii şi nu abuziv. Cererea reconvenţională a fost, aşadar, respinsă ca neîntemeiată. 

 Împotriva hotărârii a declarat recurs, recalificat în apel, pârâţii Consiliul Local al Mun. 
Cluj-Napoca şi Municipiul Cluj-Napoca. 

 Prin decizia nr. 590/A din 08 decembrie 2010 pronunţată de Tribunalul Cluj s-a admis 
apelul declarat de Consiliul Local al Mun. Cluj-Napoca sentinţa a fost schimbată în totalitate în 
sensul respingerii acţiunii formulate de reclamantul S.E.N..  

 Pentru a pronunţa această decizie tribunalul a reţinut următoaele: 
 Elementul esenţial , definitoriu în prezenta speţă îl reprezintă faptul că imobilul 

apartament în litigiu, precum şi imobilul - apartament situat în Cluj-Napoca, str.T., bl T2 , sc. 
1, corp 7, et. 3 , ap. 9 fac parte din categoria locuinţelor sociale destinate închirierii 
persoanelor-familiilor evacuate din locuinţe retrocedate în temeiul OUG nr. 74/2007. 

 Astfel, în temeiul art. 48 lit. d din Legea nr. 114/1996 nu pot beneficia de locuinţe 
sociale, potrivit prezentei legi, persoanele sau familiile care deţin, în calitate de chiriaş, o altă 
locuinţă din fondul locativ de stat. 

 Or, în conformitate cu înscrisul din dosarul de fond tribunalul a reţinut că intimatul 
S.E.N. era înscris în fişa suprafeţei locative a imobilului apartament situat în Cluj-Napoca , 
str.T., bl T2 , sc. 1, corp 7, et. 3, ap. 9, imobil care constituie obiectul unui contract de închiriere 
între Consiliul local al Mun. Cluj-Napoca şi tatăl intimatului, numitul S.E., intimatul 
beneficiind astfel de un spaţiu locativ în înţelesul legii. 

 De asemenea în temeiul art. 17 din Legea nr. 114/1996 prin familie, în sensul prezentei 
legi, se înţelege soţul, soţia, copiii şi părinţii soţilor, care locuiesc şi gospodăresc împreună, în 
prezenta speţă fiind de necontestat că până în luna martie a anului 2009 intimatul a locuit 
împreună cu tatăl său în apartamentul situat în Cluj-Napoca, str.T., bl T2, sc. 1, corp 7, et. 3, 
ap. 9, având efectiv un drept locativ pe care îl exercita asupra acestui imobil, drept locativ care 
subzistă şi în prezent. 

 În aceste condiţii, tribunalul a apreciat că instanţa de fond a procedat în mod eronat 
făcând aplicarea art. 27 alin 1 lit. b din Legea nr. 114/1996, în condiţiile în care în prezenta 
speţă sunt incidente dispoziţiile art. 48 lit. d din acelaşi act normativ. 

 În mod eronat instanţa de fond a apreciat că pârâtul apelant Consiliul local al Mun. 
Cluj-Napoca putea să modifice corespunzător fişa locativă a tatălui intimatului, în condiţiile în 
care din actele depuse la dosar nu rezultă că a primit o astfel de solicitare din partea 
intimatului S.E.N., or din oficiu nu putea dispune în aceste sens. 

 De altfel pe tot parcursul derulării litigiului intimatul S.E.N. nu a depus vreun înscris 
din care să rezulte intenţia sa fermă, neechivocă de radiere a dreptului său locativ, aşa cum 
este statuat în fişa locativă a imobilului apartament situat în Cluj-Napoca, str.T. , bl T2, sc. 1, 
corp 7, et. 3, ap. 9, astfel că acesta ar urma să beneficieze de două titluri locative, ceea ce 
contravine dispoziţiilor exprese ale art. 48 lit. d din Legea 114/1996. 

 Prin decizia civilă nr. 53/A din 26 ianuarie 2011 pronunţată de Tribunalul Cluj s-a 
admis cererea de completare a dispozitivului Deciziei civile nr. 590/A/2010 a Tribunalului Cluj 
în sensul că s-a dispus admiterea cererii reconvenţionale formulate de Municipiul Cluj-Napoca 
şi Consiliul Local al Mun. Cluj-Napoca sens în care a fost obligat pârâtul S.E.N. la plata sumei 
de 7570,03 lei reprezentând taxa de ocupare abuzivă şi majorări de întârziere, dispunând 
evacuarea pârâtului S.E.N. din locuinţa situată în Cluj-Napoca, str.T. nr. 73, corp 3, ap. 7, sc. 
II. 

Intimatul S.E.N. a fost obligat la plata cheltuielilor de judecată fond şi apel în cuantum 
de 18 lei taxă judiciară de timbru şi 0,60 lei timbru judiciar. 

Împotriva deciziei civile nr. 590/A din 8 decembrie 2010 precum şi a deciziei civile nr. 
53/A din 26 ianuarie 2011 pronunţate de Tribunalul Cluj, a declarat recurs S.E.N. solicitând 
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admiterea recursului, modificarea deciziei în sensul respingerii apelului ca nefondat cu 
consecinţa menţinerii sentinţei pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca ca temeinică şi legală. 

 În motivarea recursului critică temeinicia şi legalitatea sentinţei apreciind că soluţia a 
fost pronunţată cu aplicarea greşită a legii, iar instanţa a interpretat greşit actul juridic dedus 
judecăţii. 

 Reclamantul are calitatea cerută de lege, aceea de descendent al defunctei P.I.I. şi de 
asemenea după cum rezultă din corespondenţa purtată cu pârâtul şi adeverinţele eliberate de 
către Asociaţia de locatari, a făcut dovada că cel puţin din luna martie 2009 a locuit cu mama 
lui fiind inclus şi la cheltuielile comune de întreţinere. 

 P.I.I. a fost titulara contractului de închiriere nr. 189602/28.10.2008, obiect al 
contractului fiind apartamentul nr. 7 situat în Cluj-Napoca str.T. nr. 73. 

 Interpretând dispoziţiile legale în materie în raport de prevederile Legii nr. 114/1996, 
cererea reclamantului este întemeiată deoarece acesta fără echivoc a locuit împreună cu mama 
sa iar faptul că acesta nu a fost inclus în mod abuziv în fişa locativă nu poate reprezenta un 
impediment la aplicarea dispoziţiilor art. 27 alin. 1 lit. b din Legea nr. 114/1996. 

 Susţinerea instanţei potrivit căreia, reclamantul are deja un drept locativ asupra unui 
imobil este eronată. A fi înscris în fişa locativă nu echivalează cu a fi titularul contractului de 
închiriere. Datorită stării de sănătate a mamei, reclamantul a părăsit locuinţa încunoştinţând 
de acest lucru pe pârât.  

 Potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996, în situaţia în care nu mai locuieşte în imobilul 
închiriat o perioadă de 3 luni, contractul de închiriere încetează de drept. Reclamantul nu 
deţine o locuinţă şi nici un contract de închiriere care să îi ofere acestuia drepturi locative 
proprii, mai ales în prezent când este major şi a trecut deja printr-o evacuare. 

 Împrejurarea că, reclamantul a continuat să locuiască în casa mamei respectiv să achite 
în numele acesteia chiria şi toate cheltuielile comune echivalează cu o dorinţă fermă de 
transcriere a contractului de închiriere, astfel că solicită transcrierea contractului de închiriere 
cu consecinţa radierii acestuia din fişa locativă a tatălui. 

 Cu privire la cererea reconvenţională arată că nu au fost administrate probe din care să 
rezulte calitatea de abuziv. 

 Hotărârea consiliului local vizând taxa pentru ocupare abuzivă prevede îndeplinirea 
unei proceduri şi anume întocmirea unui proces verbal de constatare a stării de abuziv care în 
speţă nu s-a întocmit. 

 Taxa nu poate fi percepută deoarece a achitat chiria datorată în baza contractului 
încheiat de pârât cu mama reclamantului iar pârâtul a acceptat plata acestei chirii. 

 Nu s-au administrat probe pentru dovedirea cererii reconvenţionale. 
 Cu privire la decizia civilă nr. 53/A din 26 ianuarie 2011 recurentul arată că pârâtul 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca nu are calitate procesuală de folosinţă în raport cu 
dispoziţiile art. 20, 21 alin 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001. 

 Indică printre altele ca şi motiv de recurs art. 304 pct. 7, 8 şi 9 Cod procedură civilă, 
faptul că instanţa de apel nu a făcut referire la apărările formulate şi la înscrisurile depuse de 
pârât. 

 Nu este necesară o cerere de scoatere a reclamantului din contractul tatălui său 
deoarece o astfel de cerere este în competenţa pârâtului care putea constata că nu mai 
locuieşte la tatăl său şi să îl şteargă pe reclamant din fişa locativă a tatălui. 

 Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca şi Municipiul Cluj-Napoca, prin 
întâmpinare a solicitat respingerea recursului şi menţinerea deciziei civile nr. 590/A/2010 
pronunţată de Tribunalul Cluj. 

 Analizând recursurile prin prisma motivelor invocate, curtea constată că 
următoarele: 

 Reclamantul susţine că are calitatea cerută de lege, aceea de descendent al defunctei 
P.I.I. şi de asemenea după cum rezultă din corespondenţa purtată cu pârâtul şi adeverinţele 
eliberate de către Asociaţia de locatari, a făcut dovada că cel puţin din luna martie 2009 a 
locuit cu mama lui fiind inclus şi la cheltuielile comune de întreţinere. Consideră că nu este 
necesară o cerere de scoatere a reclamantului din contractul tatălui său deoarece o astfel de 
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cerere este în competenţa pârâtului care putea constata că nu mai locuieşte la tatăl său şi să îl 
şteargă pe reclamant din fişa locativă a tatălui. 

 Starea de fapt, că reclamantul a locuit o perioadă cu mama sa iar ulterior decesului 
acesteia a rămas în locuinţă deţinută de aceasta pe timpul vieţii cu titlu de chirie de la pârât, nu 
este contestată. 

 P.I.I., mama reclamantului, a fost titulara contractului de închiriere nr. 
189602/28.10.2008, obiect al contractului fiind apartamentul nr. 7 situat în Cluj-Napoca str.T. 
nr. 73. 

În raport de prevederile Legii nr. 114/1996, cererea reclamantului ar fi întemeiată 
deoarece acesta a locuit împreună cu mama sa, fiind îndeplinită ipoteza de la art. 27 alin. 1 lit. 
b din Legea nr. 114/1996. 

 Dar, potrivit art. 48 lit. c din Legea nr. 114/1996, nu pot beneficia de locuinţe sociale, 
potrivit prezentei legi, persoanele sau familiile care deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă 
din fondul locativ de stat, or reclamantul este menţionat în fişa locativă a imobilului 
apartament situat în Cluj-Napoca, str.T. , bl T2, sc. 1, corp 7, et. 3, ap. 9 şi are drepturi locative 
proprii care derivă din chiar contractul de închiriere şi din menţionarea sa în fişa locativă 
pentru acel imobil. 

 Prin urmare nu se poate susţine că instanţa a interpretat greşit actul juridic dedus 
judecăţii. 

 Nu există iniţiată vreo procedură de vreuna dintre părţi pentru radierea reclamantului 
din fişa locativă a imobilului apartament situat în Cluj-Napoca, str.T. , bl T2, sc. 1, corp 7, et. 3, 
ap. 9, prin urmare reclamantul deţine la data analizării cererii sale un drept locativ în sensul 
art. 48 din Legea nr. 114/1996 care nu îi permite să ceară transcrierea contractului de 
închiriere pentru o altă locuinţă cât timp este menţionat deja în fişa locativă pentru o altă 
locuinţă. 

 Radierea reclamantului din fişa locativă a imobilului nu poate fi iniţiată decât în 
anumite cazuri, care nu sunt întrunite în speţă, şi nu se poate deduce ca fiind implicită pentru 
cazul în care reclamantul doreşte încheierea unui contract de închiriere pentru un alt imobil, ci 
o astfel de cerere trebuie să fie explicită iar instanţa nu se poate pronunţa din oficiu asupra 
acestei chestiuni ci poate doar să constate că reclamantul este menţionat în fişa locativă a unui 
contract de închiriere valabil. 

 Nu există vreo dispoziţie legală sau vreo cerere pe baza cărei să se constate că ar fi în 
competenţa pârâtului constatarea că reclamantul nu mai locuieşte la tatăl său şi să îl şteargă pe 
reclamant din fişa locativă a tatălui. 

Susţine recurentul că potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996, în situaţia în care nu mai 
locuieşte în imobilul închiriat o perioadă de 3 luni, contractul de închiriere încetează de drept. 
Reclamantul nu deţine o locuinţă şi nici un contract de închiriere care să îi ofere acestuia 
drepturi locative proprii, mai ales în prezent când este major şi a trecut deja printr-o evacuare. 

 Această susţinere nu poate fi primită deoarece cazurile de reziliere a contractului de 
închiriere sunt prevăzute de art. 24 din Legea nr. 114/1996, dar nelocuirea pe o perioadă de 3 
luni nu figurează printre acestea. 

 Cu privire la cererea reconvenţională arată că nu au fost administrate probe din care să 
rezulte calitatea de abuziv. Nu s-au administrat probe pentru dovedirea cererii 
reconvenţionale. 

 Curtea a constat mai sus că ocuparea imobilului nu a fost contestată de reclamant, 
chiar ocuparea fiind temeiul pentru care la rândul lui reclamantul cerea încheierea unui 
contract de închiriere pentru acelaşi imobil. 

 Susţine recurentul că hotărârea consiliului local vizând taxa pentru ocupare abuzivă 
prevede îndeplinirea unei proceduri şi anume întocmirea unui proces verbal de constatare a 
stării de abuziv care în speţă nu s-a întocmit. 

 Această susţinere este nefondată deoarece HCL nr. 24/1999 prevede doar nivelul taxei 
pentru ocuparea unui imobil iar nu şi vreo procedură de urmat. 

 Recurentul consideră că taxa nu poate fi percepută deoarece a achitat chiria datorată în 
baza contractului încheiat de pârât cu mama reclamantului iar pârâtul a acceptat plata acestei 
chirii. 
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 Nici acest motiv de recurs nu poate fi primit deoarece plata unei sume cu titlu de chirie 
poate fi analizată eventual ca o plată nedatorată dar cât timp un imobil a fost ocupat fără ca să 
existe un titlu atunci taxa pentru ocuparea acestuia este datorată. 

 Cu privire la decizia civilă nr. 53/A din 26 ianuarie 2011 recurentul arată că pârâtul 
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca nu are calitate procesuală de folosinţă în raport cu 
dispoziţiile art. 20, 21 alin 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001. 

 Curtea reţine că potrivit art. 21 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 în justiţie, unităţile 
administrativ-teritoriale sunt reprezentate de primar dar trebuie constat că întâmpinarea a 
fost formulată de Consiliul local prin primar, iar Consiliul local are atribuţii privind 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului, potrivit art. 
36 din acelaşi act normativ şi chiar reclamantul a chemat în judecată pârâtul Consiliul local al 
municipiului Cluj-Napoca, prin urmare îşi invocă propria culpă, că ar fi chemat în judecată o 
persoană care nu are capacitate de folosinţă, iar apoi oricum a fost chemat în judecată şi 
Municipiul Cluj-Napoca. 

 Indică printre altele ca şi motiv de recurs art. 304 pct. 7, 8 şi 9 Cod procedură civilă, 
faptul că instanţa de apel nu a făcut referire la apărările formulate şi la înscrisurile depuse de 
pârât. 

 Nici aceste motive nu sunt întrunite, nefiind indicate critici concrete în afara celor la 
care s-a răspuns mai sus iar instanţa a făcut referire la apărările formulate şi la înscrisurile 
depuse de pârât în măsura pronunţării unei hotărâri legale şi temeinice. 

Recursul împotriva deciziei civile nr. 53/A din 26.01.2011 a Tribunalului Cluj 
pronunţată în dosar nr. 9289/117/2010, conexat la dosar nr. 12473/211/2009, este întemeiat 
în parte dat fiind că cererea reconvenţională formulată de pârâţii MUNICIPIUL CLUJ-
NAPOCA şi CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA este întemeiată doar în 
parte pentru că poate fi obligat reclamantul S.E.N. să plătească pârâţilor doar suma de 2.145 
lei, reprezentând taxă de ocupare abuzivă a locuinţei din Cluj-Napoca, str.T. nr.73, corp 3, ap. 
7, sc. II calculată conform HCL nr. 24/1999 iar nu conform HCL nr. 48/2010. 

 Ocuparea abuzivă a început la data de 19.05.2009, data decesului titularului 
contractului de închiriere, iar HCL nr. 48/2010 nu poate fi aplicat decât pentru ocupările 
începute după data adoptării acestei hotărâri de consiliul local pentru că dacă se aplică şi 
ocupărilor anterioare atunci prevederile acestei hotărâri de consiliul local ar retroactiva, ceea 
ce nu poate fi admis. 

 Potrivit HCL nr. 24/1999 taxa lunară de ocupare abuzivă este de 188,75 lei prin urmare 
pentru perioada solicitată prin cererea reconvenţională, mai 2009 – aprilie 2010, taxa este în 
sumă de 2.145 lei. 

Faţă de cele menţionate anterior şi în temeiul prevederilor art. 304 pct. 9 Cod 
procedură civilă cât şi al art. 312 alin. 3, art. 299 alin. 1 Cod procedură civilă, curtea urmează să 
admită în parte recursul declarat de reclamantul S.E.N. împotriva deciziei civile nr. 53/A din 
26.01.2011 a Tribunalului Cluj, pe care o va modifica în parte, va admite în parte cererea 
reconvenţională formulată de pârâţii MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA şi CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, în contradictoriu cu reclamantul S.E.N. şi, în consecinţă va 
obliga pe reclamantul S.E.N. să plătească pârâţilor suma de 2.145 lei, reprezentând taxă de 
ocupare abuzivă a locuinţei din Cluj-Napoca, str.T. nr.73, corp 3, ap. 7, sc. II. 

Petitul din cererea reconvenţională având ca obiect obligarea reclamantului S.E.N. la 
plata majorărilor de întârziere va fi respins deoarece veniturile dintr-un contract civil, în care 
părţile sunt pe poziţii de egalitate, nu pot fi considerate venituri bugetare şi prin urmare nu pot 
purta majorări impuse pentru venituri de această categorie. 

Restul dispoziţiilor din decizia nr. 53/A/26.01.2011 vor fi menţinute. 
În temeiul prevederilor art. 312 alin . 1 şi art. 299 şi urm. Cod procedură civilă, curtea 

urmează să respingă ca nefondat recursul declarat de reclamantul S.E.N. în contra Deciziei 
civile nr. 590/A/08.12.2010, pronunţată de Tribunalul Cluj, nefiind incidente nici unul din 
motivele de casare sau modificare prevăzute art. 304 Cod procedură civilă. 

În temeiul prevederilor art. 274 Cod procedură civilă va obliga pe intimaţii 
MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA şi CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA să 
plătească recurentului suma de 218,25 lei, cheltuieli de judecată în recurs reprezentând taxa de 
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timbru aferentă recursului în măsura în care a fost admis iar acţiunea respinsă. (Judecător 
Ioan Daniel Chiş) 

 

Condamnat politic. Cerere de obligare a Statului român prin Ministerul 
Finanţelor Publice la plata daunelor morale, în temeiul Legii nr. 221/2009. 

Intervenirea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1358/2010. Respingere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 940 din 11 martie 2011  

Prin sentinţa civilă nr. 30 din data de 06.01.2011 pronunţată de Tribunalul Cluj, s-a 
respins ca neîntemeiată acţiunea formulată de reclamanta N.R., împotriva pârâtului STATUL 
ROMÂN prin MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, cu sediul procesual ales la sediul 
DIRECŢIEI GENERALE A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ, având ca obiect obligarea acestuia 
la plata sumei de 90.000 euro, cu titlu de daune morale. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că reclamanta a solicitat 
obligarea pârâtului la plata sumei de 90.000 euro, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul 
moral suferit prin condamnarea nedreaptă a defunctului său soţ N.T. şi şi-a întemeiat în drept 
acţiunea pe dispoziţiile art.5 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.221/2009. 

Potrivit art.5 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.221/2009, în vigoare la data introducerii 
acţiunii, „orice persoana care a suferit condamnari cu caracter politic in perioada 6 martie 
1945 - 22 decembrie 1989 sau care a facut obiectul unor masuri administrative cu caracter 
politic, precum si, dupa decesul acestei persoane, sotul sau descendentii acesteia pana la 
gradul al II-lea inclusiv, pot solicita instantei de judecata, in termen de 3 ani de la data 
intrarii in vigoare a prezentei legi, obligarea statului la:  

a) acordarea unor despagubiri pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare. La 
stabilirea cuantumului despagubirilor se va tine seama si de masurile reparatorii deja 
acordate persoanelor in cauza in temeiul Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea 
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere 
de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, 
republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 214/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 568/2001, cu 
modificarile si completarile ulterioare;  

b) acordarea de despagubiri reprezentand echivalentul valorii bunurilor confiscate 
prin hotarare de condamnare sau ca efect al masurii administrative, daca bunurile 
respective nu i-au fost restituite sau nu a obtinut despagubiri prin echivalent in conditiile 
Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 
6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
sau ale Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si 
unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare”.  

Ulterior, prin OUG nr.62/2010 dispoziţiile art.5 alin.1 lit. a din lege au fost modificate, 
având următorul cuprins: „acordarea unor despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit prin 
condamnare în cuantum de până la: 

1. 10.000 de euro pentru persoana care a suferit condamnarea cu caracter politic 
în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989 sau care a făcut obiectul unor 
măsuri administrative cu caracter politic; 

2. 2. 5.000 de euro pentru soţul/soţia şi descendenţii de gradul I; 
3. 3. 2.500 de euro pentru descendenţii de gradul al II-lea”.  
Tribunalul a constatat că, deşi în cererea de chemare în judecată a fost invocat şi art. 5 

alin.1 lit. b din Legea nr.221/2009 privind despăgubirile reprezentând echivalentul bunurilor 
confiscate, obiectul cererii îl constituie doar acordarea de despăgubiri pentru prejudiciul moral 
suferit prin condamnare, astfel încât în cauză sunt incidente doar dispoziţiile art. 5 alin.1 lit. a 
din Legea nr.221/2009. 

Prin decizia nr.1358/2010 a Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial 
nr.761/15.11.2010, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Statul român, prin 
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Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa şi s-a 
constatat că prevederile art.5 alin.(1) lit.a) teza întâi din Legea nr.221/2009 privind 
condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în 
perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, sunt 
neconstituţionale. 

Potrivit art.147 alin.(1) din Constituţie, dispoziţiile din legile constatate ca fiind 
neconstituţionale îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii 
Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul nu pune de acord prevederile 
neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate 
ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept. 

În consecinţă, instanţa de fond a constatat că, în condiţiile în care de la data publicării 
deciziei menţionate au trecut 45 de zile, fără să intervină nici o modificare a dispoziţiilor art. 5 
alin.1 lit. a din Legea nr.221/2009, aceste dispoziţii şi-au încetat efectele juridice, astfel încât 
acţiunea reclamantei a fost apreciată ca fiind lipsită de temei legal. 

Pentru motivele expuse mai sus, instanţa de fond a considerat că acţiunea reclamantei 
este neîntemeiată, motiv pentru care a respins-o ca atare. 

Împotriva acestei sentinţe, reclamanta N.R. a declarat recurs în termen legal, 
solicitând instanţei admiterea acestuia, în principal, casarea hotărâri atacate şi trimiterea 
cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe de fond, iar în subsidiar, modificarea în parte a 
hotărârii recurate în sensul obligării pârâtului la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea recursului, reclamanta a învederat instanţei că potrivit art. 2 din Legea nr. 
221/2009 constituie condamnare politică, printre altele, condamnările pronunţate pentru 
faptele prevăzute în art. 315 Cod penal din 1936. 

După anul 1990, defunctul soţ al reclamantei care a fost condamnat pentru infracţiunea 
mai sus arătată a beneficiat de drepturile conferite de Decretul-Lege nr. 118/1990, astfel cum 
rezultă din hotărârea nr. 915/23.06.1995. 

Reclamanta are calitatea de persoană îndreptăţită pentru a solicita despăgubiri pentru 
daunele morale provocate prin arestarea nedreaptă a defunctului ei soţ. 

În mod constant, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat referitor la art. 5 
par. 1 lit. a din Convenţie că dreptul la libertate are în vedere faptul că orice persoană are 
dreptul la libertate şi siguranţă, iar libertatea individuală, în accepţiunea ei clasică, adică 
libertatea fizică a persoanei, se referă la necesitatea ca nicio persoană să nu fie privată de 
libertatea sa în mod arbitrar. 

Acordarea daunelor morale se justifică prin aceea că defunctul ei soţ a executat o 
condamnare penală pe nedrept, respectiv pentru o vină neexistentă, inventată de regimul 
politic de la acea vreme, motiv pentru care după 10 luni de procese acesta a fost achitat. 

Având în vedere perioada mare de timp, regimul crunt de executare a pedepsei care 
avea ca scop declarat exterminarea aşa-zişilor duşmani ai poporului şi ai clasei muncitoare, 
consecinţele negative avute în plan familial, social, precum şi intensitatea cu care au fost 
percepute aceste consecinţe, se justifică acordarea daunelor morale de 90.000 euro, respectiv 
300 euro pentru fiecare zi din cele 300 de zile de detenţie. 

Hotărârea atacată este nelegală deoarece instanţa de fond în temeiul art. 129 alin. 1 şi 
alin. 4 C.pr.civ. nu a acordat reclamantei un termen în vederea precizării noului temei de drept 
al acţiunii, ca urmare a declarării neconstituţionale a prevederilor art. 5 alin. 1 lit. a din Legea 
nr. 221/2009. 

Pe lângă temeiul declarat neconstituţional, reclamanta a făcut referire la art. 5 par. 1 lit. 
a din Convenţie, astfel încât instanţa nu s-a pronunţat cu privire la acest temei legal şi nu a 
soluţionat practic fondul pricinii. 

În subsidiar, reclamanta arată că nu are nici o culpă procesuală în respingerea cererii 
introductive de instanţă, motiv pentru care solicită obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de 
judecată. 

Pârâtul intimat STATUL ROMÂN, prin MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, 
reprezentat prin DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A JUD. CLUJ a solicitat, 
prin întâmpinare, respingerea recursului reclamantei ca nefondat. 
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Analizând sentinţa criticată prin prisma motivelor de recurs invocate şi a apărărilor 
formulate Curtea, în temeiul art. 3041 C.pr.civ., reţine următoarele: 

Astfel, prin sentinţa nr.9/13.01.1955 a Tribunalului Militar Teritorial Oradea 
pronunţată în dosarul nr.589/1954 s-a dispus condamnarea numitului N.T. la 3 ani închisoare 
corecţională pentru delictul de asociere contra liniştei publice prevăzut de art.315 C.pen., 
art.304 şi 463 C.J.M, inculpatul fiind arestat de la data de 30.08.1954. 

Recursul declarat de condamnat a fost admis prin deciziunea nr.477/04.03.1955 a 
Tribunalului Militar pentru Unităţile MAI, sentinţa mai sus arătată a fost casată iar cauza a 
fost trimisă spre rejudecare aceluiaşi tribunal. 

În rejudecare, prin sentinţa nr.199/25.06.1955 a Tribunalului Militar Teritorial Oradea 
pronunţată în dosarul nr.159/1955, s-a dispus achitarea numitului N.T. de sub învinuirea 
delictului de asociaţie contra liniştei publice prevăzut de art.315 C.pen. 

Din adresa nr.208/27.06.1955 emisă de Penitenciarul Cluj reiese că numitul N.T. a fost 
pus în libertate la data de 27.06.1955. 

Aşa cum reiese din actele de stare civilă, N.T. a decedat la data de 25.08.1999 iar 
reclamanta este soţia supravieţuitoare a acestuia. 

Curtea constată că reclamanta şi-a întemeiat în drept cererea de chemare în judecată pe 
dispoziţiile art.1 alin.1 şi 2, art.4, art. 5 alin.1 lit. a şi b din Legea nr.221/2009, fără a solicita 
însă constatarea caracterului politic al condamnării sau constatarea caracterului politic al 
măsurii administrative a arestării fostului ei soţ, precum şi fără a cere acordarea despăgubirile 
reprezentând echivalentul valorii bunurilor confiscate astfel încât obiectul cererii introductive 
îl constituie doar acordarea de despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare, 
iar în cauză sunt incidente doar dispoziţiile art. 5 alin.1 lit. a din Legea nr.221/2009, aşa cum 
legal a stabilit instanţa de fond. 

Conform art.1 alin.1 şi alin.2 din Legea nr.221/2009, constituie condamnare cu caracter 
politic orice condamnare dispusă printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pronunţată în 
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, pentru fapte săvârşite înainte de data de 6 martie 
1945 sau după această dată şi care au avut drept scop împotrivirea faţă de regimul totalitar 
instaurat la data de 6 martie 1945. Constituie de drept condamnări cu caracter politic 
condamnările pronunţate pentru faptele prevăzute în: a) art. 185-187, 190, 191, 193^1, 194, 
194^1-194^4, 196^1, 197, 207-209, 209^1-209^4, 210-218, 218^1, 219-222, 224, 225, 227, 
227^1, 228, 228^1, 229, 230, 231^1, 258-261, 267, 268^7, 268^8, 268^12, 268^14, 268^29, 
268^30, art. 284 ultimul alineat, art. 323-329, 349, 350 şi 578^6 din Codul penal din 1936, 
republicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 48 din 2 februarie 1948, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Contrar susţinerilor reclamantei recurente, textele legale mai sus citate stabilesc care 
sunt condamnările de drept avute în vedere de legiuitor, însă acestea nu sunt aplicabile în 
speţă deoarece, pe de-o parte, condamnarea fostului soţ al reclamantei nu a fost dispusă 
printr-o hotărâre judecătorească definitivă ci, aşa cum s-a arătat, sentinţa de condamnare a 
fost casată iar în rejudecare acesta a fost achitat, iar pe de altă aparte, faptele prevăzute de 
art.315 din Codul penal din 1936, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt enumerate 
printre cele prevăzute expres de art.1 alin.2 din Legea nr.221/2009. 

Critica reclamantei recurente referitoare la faptul că a invocat art.5 par.1 lit.a din 
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale iar instanţa nu s-a 
pronunţat asupra acestui aspect nu este întemeiată. 

Este adevărat că reclamanta, în cuprinsul cererii introductive a menţionat că în mod 
constant, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat referitor la art. 5 par. 1 lit. a din 
Convenţie că dreptul la libertate are în vedere faptul că orice persoană are dreptul la libertate 
şi siguranţă, iar libertatea individuală, în accepţiunea ei clasică, adică libertatea fizică a 
persoanei, se referă la necesitatea ca nicio persoană să nu fie privată de libertatea sa în mod 
arbitrar. 

 Art.5 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, 
ratificat de România prin Legea nr.30/1994, defineşte dreptul la libertate şi la siguranţă, iar 
par.1 lit.a stabileşte că, orice persoana are dreptul la libertate şi la siguranta. Nimeni nu poate 
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fi lipsit de libertatea sa, cu excepţia următoarelor cazuri şi potrivit căilor legale: dacă este 
deţinut legal pe baza condamnării pronunţate de către un tribunal competent. 

 În condiţiile în care reclamanta a solicitat numai acordarea de daune morale în 
cuantum de 90000 euro, câte 300 euro pentru fiecare zi de închisoare, fără a cere în prealabil 
constatarea caracterului politic al condamnării potrivit art.1 alin.3 şi alin.4 coroborat cu art.4 
alin.1 din Legea nr.221/2009, fără a cere constatarea caracterului politic al măsurii 
administrative a arestării potrivit art.4 alin.2 din acelaşi act normativ şi, de asemenea, fără a 
cere acordarea de reparaţii în temeiul art.5 par.5 din Convenţia pentru apărarea drepturilor 
omului şi libertăţilor fundamentale în mod legal, cu respectarea prevederilor art.129 alin.6 
C.pr.civ., tribunalul s-a pronunţat numai asupra obiectului cererii dedusă judecăţii. 

 Motivul de recurs privitor la încălcarea rolului activ de către instanţa de fond constând 
în acela că nu a cordat reclamantei un termen de judecată în vedere precizării noului temei al 
acţiunii nu este fondat. 

 Curtea constată că pentru ultimul termen de judecată din 06.01.2011 reclamanta, prin 
avocat Giurgiu Nicolae, a expediat prin fax o cerere prin care a arătat că solicită judecarea 
cauzei în lipsa sa de la dezbateri, instanţa de fond a consemnat această cerere în practicaua 
hotărârii pronunţate. 

 La acest termen de judecată, la care reclamanta nu s-a prezentat nici personal şi nici 
prin reprezentant, tribunalul a pus în discuţie decizia nr.1358/2010 a Curţii Constituţionale. 

 Având în vedere că această decizie a fost publicată în M.O nr.761/15.11.2010, în lipsa 
unei cereri a reclamantei prin care aceasta să solicite schimbarea cauzei juridice a cererii 
introductive de instanţă, Curtea apreciază că tribunalul a respectat întru-totul prevederile 
art.129 C.pr.civ., iar reclamanta nu îşi poate invoca în recurs propria culpă în neexercitarea 
dreptului de a modifica acţiune iniţială.  

 Reclamanta şi-a fundamentat cererea de chemare în judecată pe dispoziţiile art.5 alin.1 
lit.a din Legea nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative 
asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.396 din 11 iunie 2009, prevederi care, la data 
sesizării instanţei de judecată, aveau următoarea redactare: "(1) Orice persoană care a suferit 
condamnări cu caracter politic în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989 sau care a 
făcut obiectul unor măsuri administrative cu caracter politic, precum şi, după decesul acestei 
persoane, soţul sau descendenţii acesteia până la gradul al II-lea inclusiv pot solicita 
instanţei de judecată, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, 
obligarea statului la:  

a) acordarea unor despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare. La 
stabilirea cuantumului despăgubirilor se va ţine seama şi de măsurile reparatorii deja 
acordate persoanelor în cauză în temeiul Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea 
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere 
de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.214/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.568/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare;".  

 Ulterior sesizării instanţei de judecată, dispoziţiile art.5 alin.(1) lit.a) din Legea 
nr.221/2009 au fost modificate prin art.I pct.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu 
caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 
1945- 22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din Titlul VII al Legii 
nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 
adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.446 din 1 iulie 2010, 
dispoziţiile modificatoare având următoarea redactare:  

 "Art.I Legea nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile 
administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.396 din 11 iunie 2009, se modifică şi 
se completează după cum urmează:  

1. La articolul 5 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:  
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«a) acordarea unor despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare în 
cuantum de până la:  

1. 10.000 de euro pentru persoana care a suferit condamnarea cu caracter politic în 
perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989 sau care a făcut obiectul unor măsuri 
administrative cu caracter politic;  

2. 5.000 de euro pentru soţul/soţia şi descendenţii de gradul I;  
3. 2.500 de euro pentru descendenţii de gradul al II-lea;»".  
 Art.5 alin.(1) lit.a) din Legea nr.221/2009, astfel cum a fost modificat şi completat prin 

art.I pct.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.62/2010 - adică pct.1-3 referitoare la 
plafonarea cuantumului acestor despăgubiri -, a fost declarat neconstituţional prin Decizia 
nr.1354 din 20 octombrie 2010, publicată în M. Of. nr. 761/15.11.2010, prin care Curtea 
Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului 
şi a constatat că dispoziţiile art.I pct.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.62/2010 - 
prin care se plafonează despăgubirile prevăzute de art.5 alin.(1) lit.a) din Legea nr.221/2009 - 
sunt neconstituţionale, în raport cu criticile formulate.  

Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 1358/21.10.2010, publicată în M. Of. nr. 
761/15.11.2010 şi prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 1360/21.10.2010, publicată în M. Of. 
nr. 761/15.11.2010, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Statul Român, prin 
Ministerul Finanţelor Publice – D.G.F.P. Constanţa şi, în consecinţă, s-a constatat că 
prevederile art. 5 alin. 1 lit. a teza I din Legea nr. 221/2009, privind condamnările cu caracter 
politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 
22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, sunt neconstituţionale, pe motiv 
că acestea contravin prevederilor art. 1 alin. 3 şi 5 din Legea fundamentată, respectiv, încalcă 
normele de tehnică legislativă, prin crearea unor situaţii de incoerenţă şi instabilitate, contrare 
prevederilor Legii nr. 24/2000, reţinându-se în considerentele deciziei şi faptul că Legea nr. 
221/2009, privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate 
acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, face parte din categoria 
legilor organice, fiind adoptată de Parlament cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 
alin. (1) din Constituţie, însă, aşa cum a statuat Curtea Constituţională prin Decizia nr. 
1358/2010, aceasta nu a fost supusă controlului de constituţionalitate a priori, conform art. 
146 lit. a) din Constituţie. 

Art. 147 din Constituţia României prevede următoarele: 
„(1) Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, 

constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea 
deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu 
pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui 
termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept. 

(2) În cazurile de neconstituţionalitate care privesc legile, înainte de promulgarea 
acestora, Parlamentul este obligat sa reexamineze dispoziţiile respective pentru punerea lor de 
acord cu decizia Curţii Constituţionale. 

(3) În cazul în care constituţionalitatea tratatului sau acordului internaţional a fost 
constatată potrivit articolului 146 litera b), acesta nu poate face obiectul unei excepţii de 
neconstituţionalitate. Tratatul sau acordul internaţional constatat ca fiind neconstituţional nu 
poate fi ratificat. 

(4) Deciziile Curţii Constituţionale se publica în Monitorul Oficial al României. De la 
data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor”. 

Art. 31 din Legea nr. 47 din 18 mai 1992, privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale (republicată în temeiul dispoziţiilor art. V din Legea nr. 177/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 4 octombrie 2010, dându-se 
textelor o nouă numerotare), stabileşte următoarele : 

„(1) Decizia prin care se constată neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a 
unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare este definitivă şi obligatorie. 
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(2) În caz de admitere a excepţiei, Curtea se va pronunţa şi asupra constituţionalităţii 
altor prevederi din actul atacat, de care, în mod necesar şi evident, nu pot fi disociate 
prevederile menţionate în sesizare. 

(3) Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare constatate ca fiind neconstituţionale 
îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale, dacă, 
în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pune de acord prevederile 
neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate 
ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept. 

(4) Deciziile pronunţate în condiţiile alin. (1) se comunică celor două Camere ale 
Parlamentului, Guvernului şi instanţei care a sesizat Curtea Constituţională. 

(5) În cazul în care la data comunicării deciziei Curţii Constituţionale potrivit alin. (4) 
cauza se află pe rolul altui organ judiciar, instanţa comunică acestuia decizia.” 

Din interpretarea art. 147 din Constituţia României cu art. 31 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 
47/1992 republicată, se desprinde cu evidenţă faptul că, pe de o parte, deciziile Curţii 
Constituţionale sunt general obligatorii, nu doar în cauza în care a fost invocată respectiva 
excepţie de neconstituţionalitate, iar pe de altă parte că, acele dispoziţii din legile şi 
ordonanţele în vigoare, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 
45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul 
sau Guvernul, după caz, nu pune de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile 
Constituţiei. 

 Aşadar, Deciziile Curţii Constituţionale pronunţate în cadrul soluţionării excepţiilor de 
neconstituţionalitate nu produc doar efecte relative, inter partes, în cadrul procesului în care a 
fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate, ci sunt general obligatorii, produc efecte 
absolute, opozabile erga omnes, în vederea asigurării supremaţiei Constituţiei, inclusiv pentru 
instanţele judecătoreşti şi au putere numai pentru viitor, ceea ce înseamnă că după publicare, 
ele au efect asupra cauzelor aflate în curs de soluţionare sau care se vor soluţiona în viitor. 

De altfel, Curtea Constituţională prin Decizia nr.169/02.11.1999, publicată în M. Of. 
nr.151/12.04.2000 şi prin Decizia nr.186/18.11.1999, publicată în M. Of. nr.213/16.05.2000 a 
statuat obligativitatea deciziilor Curţii Constituţionale pentru instanţele judecătoreşti, dar şi 
pentru celelalte persoane fizice sau juridice. 

În speţă, în termenul de 45 de zile prevăzut de art. 147 alin. 1 din Constituţie, nu au fost 
puse de acord prevederile neconstituţionale ale art. 5 alin. 1 lit. a teza I din Legea nr. 221/2009 
cu dispoziţiile constituţionale, astfel încât textul art. 5 alin. 1 lit. a teza I din Legea nr. 
221/2009 şi-a încetat efectele juridice. 

Drept urmare, în prezent nu există un temei juridic în legea specială, care să 
fundamenteze admisibilitatea cererilor de chemare în judecată promovate în baza Legii nr. 
221/2009, având ca obiect acordarea de despăgubiri morale. 

 Legiuitorul român a acordat o atenţie deosebită reglementărilor referitoare la 
reparaţiile pentru suferinţele cauzate de regimul comunist din perioada 6 martie 1945- 22 
decembrie 1989, având în vedere voinţa noului stat democratic instaurat în decembrie 1989 de 
a recunoaşte şi de a condamna aceste fapte. În acest sens au fost iniţiate şi adoptate 
reglementări privind: 1. restituirea bunurilor mobile şi imobile preluate abuziv şi, în măsura în 
care acest lucru nu mai este posibil, acordarea de compensaţii pentru acestea; 2. reabilitarea 
celor condamnaţi din motive politice; 3. acordarea de indemnizaţii, de despăgubiri pentru 
daunele morale suferite şi de alte drepturi.  

 În ceea ce priveşte reabilitarea persoanelor condamnate din motive politice - prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în 
rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive 
politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri 
administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu 
arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea, I, nr.650 din 30 decembrie 1999, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.568/2001, cu modificările şi completările ulterioare - s-
a recunoscut calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru 
infracţiuni săvârşite din motive politice sau supuse, din motive politice, unor măsuri 
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administrative abuzive în perioada 6 martie 1945-14 decembrie 1989, decizia pentru 
constatarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă putând fi folosită ca probă în faţa 
instituţiilor abilitate, în ceea ce priveşte aprecierea caracterului politic al infracţiunilor a căror 
săvârşire a atras măsura confiscării bunurilor. Totodată, potrivit acestui act normativ, 
hotărârile de condamnare pentru infracţiuni săvârşite din motive politice nu pot fi invocate 
împotriva persoanelor care au dobândit calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă.  

În ceea ce priveşte persoanele condamnate politic sau persecutate din motive politice de 
regimul comunist, Curtea constată că, în materia acordării altor drepturi acestor categorii de 
persoane, există o serie de acte normative cu caracter reparatoriu pentru anumite categorii de 
persoane care au avut de suferit atât din punct de vedere moral, cât şi social, ca urmare a 
persecuţiei politice la care au fost supuse în regimul comunist, legiuitorul fiind preocupat 
constant de îmbunătăţirea legislaţiei cu caracter reparatoriu pentru persoanele persecutate din 
motive politice şi etnice. Edificatoare în acest sens sunt: prevederile Decretului-lege nr. 
118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate 
ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 
23 septembrie 2009, prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 568/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 
prevederile Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile 
administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. 

Aceste acte normative stabilesc o serie de drepturi, cum ar fi: dreptul la o indemnizaţie 
lunară de 200 lei pentru fiecare an de detenţie, strămutare în alte localităţi, deportare în 
străinătate sau prizonierat; dreptul la o indemnizaţie lunară de 100 lei pentru fiecare an de 
internare abuzivă în spitalele de psihiatrie sau de domiciliu obligatoriu (art. 4 din Decretul-
lege nr. 118/1990); scutire de plata impozitelor şi a taxelor locale; asistenţă medicală şi 
medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât şi pe timpul 
spitalizărilor; transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinând 
societăţilor cu capital de stat sau privat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou); douăsprezece 
călătorii gratuite, anual, pe calea ferată română, la clasa I, pe toate categoriile de trenuri de 
persoane, cu mijloace de transport auto sau cu mijloace de transport fluviale (art. 8 din 
Decretul-lege nr. 118/1990); soţul (soţia) celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau 
exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, deportaţi, prizonieri 
sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, precum şi soţul (soţia) celui decedat după ieşirea 
din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare, din 
prizonierat sau după încetarea măsurii de stabilire a domiciliului obligatoriu au dreptul la o 
indemnizaţie lunară de 200 lei, neimpozabilă, dacă ulterior nu s-au recăsătorit (art. 5 din 
Decretul-lege nr. 118/1990); despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare 
[art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 221/2009]; despăgubiri reprezentând echivalentul valorii 
bunurilor confiscate prin hotărâre de condamnare sau ca efect al măsurii administrative, dacă 
bunurile respective nu i-au fost restituite sau nu a obţinut despăgubiri prin echivalent în 
condiţiile Legii nr. 10/2001 [art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009]; repunerea în 
drepturi, în cazul în care prin hotărârea judecătorească de condamnare s-a dispus decăderea 
din drepturi sau degradarea militară [art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 221/2009]. 

Aşa cum a statuat în mod obligatoriu şi Curtea Constituţională, scopul acordării de 
despăgubiri pentru daunele morale suferite de persoanele persecutate în perioada comunistă 
este nu atât repararea prejudiciului suferit, prin repunerea persoanei persecutate într-o 
situaţie similară cu cea avută anterior - ceea ce este şi imposibil, ci finalitatea instituirii acestei 
norme reparatorii este de a produce o satisfacţie de ordin moral, prin înseşi recunoaşterea şi 
condamnarea măsurii contrare drepturilor omului, principiu care reiese din actele normative 
interne, fiind în deplină concordanţă cu recomandările Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei. 

Curtea Constituţională apreciază că nu poate exista decât o obligaţie "morală" a statului 
de a acorda despăgubiri persoanelor persecutate în perioada comunistă. 

 De altfel, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, prin Hotărârea din 12 mai 
2009 în Cauza Ernewein şi alţii împotriva Germaniei şi prin Hotărârea din 2 februarie 2010 
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în Cauza Klaus şi Iouri Kiladze contra Georgiei, că dispoziţiile Convenţiei pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale nu impun statelor membre nicio obligaţie 
specifică de a repara nedreptăţile sau daunele cauzate de predecesorii lor.  

Totodată, instanţa de la Strasbourg are o jurisprudenţă constantă în sensul că art. 1 din 
Protocolul nr. 1 la Convenţie nu garantează dreptul de a dobândi un bun (Hotărârea din 23 
noiembrie 1983 în Cauza Van der Mussele contra Belgiei, Hotărârea din 9 octombrie 2003 în 
Cauza Slivenko contra Letoniei, Hotărârea din 18 februarie 2009 în Cauza Andrejeva contra 
Letoniei).  

Referindu-se la problema restituirii bunurilor confiscate de către stat, aceeaşi Curte a 
stabilit că nu se poate interpreta că ar exista vreo obligaţie generală a statului de a restitui 
proprietăţi care au fost expropriate înainte de ratificarea Convenţiei ori că ar exista 
posibilitatea impunerii unor restricţii asupra libertăţii statelor de a stabili scopul şi condiţiile 
oricărei restituiri către foştii proprietari. (Hotărârea din 28 septembrie 2004 în Cauza 
Kopecky contra Slovaciei, Hotărârea din 4 martie 2003 în Cauza Jantner contra Slovaciei, 
Decizia asupra admisibilităţii din 13 decembrie 2005 în Cauza Bergauer şi alţii contra Cehiei).  

În materia reglementărilor privind reabilitarea, restituirea proprietăţilor confiscate sau 
acordarea de compensaţii pentru acestea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că 
statele contractante au o largă marjă de apreciere în stabilirea măsurilor specifice de 
implementare a politicilor sociale şi economice, a condiţiilor de acordare a despăgubirilor 
(Hotărârea din 23 noiembrie 2000 în Cauza Ex-Regele Greciei şi alţii contra Greciei). 

În acelaşi sens, s-a pronunţat şi Curtea Constituţională a Ungariei, prin Hotărârea nr. 1 
din 8 februarie 1995, stabilind că măsura compensării prevăzută de Actul nr. XXXII din 1992, 
care reglementa acordarea de despăgubiri pentru daune morale persoanelor condamnate 
politic în perioada comunistă, nu este luată pe baza existenţei unei obligaţii legale care îşi are 
izvorul în trecut, ci statul a acordat aceste compensaţii în echitate, astfel încât nicio persoană 
nu poate avea un drept substanţial la despăgubiri pentru daune morale. 

Prin urmare, Curtea Constituţională constată, în deplin acord cu jurisprudenţa Curţii 
Constituţionale şi a Curţii Europene că, a fortiori, nu se poate concluziona că în materia 
despăgubirilor pentru daunele morale suferite de foştii deţinuţi politici în perioada comunistă 
ar exista vreo obligaţie a statului de a le acorda şi, cu toate acestea, legiuitorul român de după 
22 decembrie 1989 a adoptat 2 acte normative, Decretul-lege nr. 118/1990 şi Legea nr. 
221/2009, având acest scop, contravenind astfel dispoziţiilor Legii nr. 24/2000. 

Este adevărat că acordarea de despăgubiri pentru daune morale este la libera apreciere 
a legiuitorului, care - în temeiul art.61 din Legea fundamentală, potrivit căruia "Parlamentul 
este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a 
ţării"- este competent să stabilească condiţiile şi criteriile de acordare a acestui drept. Însă, 
Parlamentul, elaborând politica legislativă a ţării, este în măsură să opteze pentru adoptarea 
oricărei soluţii legislative de acordare a unor măsuri reparatorii celor îndreptăţiţi pentru 
daunele suferite în perioada comunistă, dar cu respectarea prevederilor şi principiilor 
Constituţiei.  

Curtea reţine, de asemenea, că despăgubirile pentru daunele morale suferite în perioada 
comunistă trebuie să fie drepte, echitabile, rezonabile şi proporţionale cu gravitatea şi 
suferinţele produse prin aceste condamnări sau măsuri administrative.  

Or, despăgubirile prevăzute de dispoziţiile de lege criticate, având acelaşi scop ca şi 
indemnizaţia prevăzută de art. 4 din Decretul-lege nr. 118/1990, nu pot fi considerate drepte, 
echitabile şi rezonabile. 

Pe de altă parte – aşa cum a statuat şi Curtea Constituţională - , prin introducerea 
posibilităţii moştenitorilor de gradul II de a beneficia de despăgubiri pentru daune morale 
suferite de persoanele persecutate de regimul comunist, legiuitorul s-a îndepărtat de la 
principiile care guvernează acordarea acestor despăgubiri, şi anume cel al echităţii şi dreptăţii.  

Astfel, prin prevederea de lege criticată se diluează scopul pentru care au fost introduse 
aceste despăgubiri, întrucât nu se poate considera că moştenitorii de gradul II au aceeaşi 
îndreptăţire la despăgubiri pentru daune morale suferite în perioada comunistă de 
predecesorul lor, ca şi acesta din urmă. 
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 Prin Decretul-lege nr. 118/1990, legiuitorul a stabilit condiţiile şi cuantumul 
indemnizaţiilor lunare, astfel încât intervenţia sa prin art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
221/2009, după 20 ani de la adoptarea primei reglementări cu acelaşi obiect, aduce atingere 
valorii supreme de dreptate, una dintre valorile esenţiale ale statului de drept, astfel cum este 
proclamată în prevederile art. 1 alin. (3) din Constituţie. 

În cauză, fostul soţ al reclamantei a beneficiat de măsurile reparatorii prevăzute de 
Decretul-lege nr. 118/1990, drepturile cuvenite în temeiul acestui act normativ fiind stabilite 
prin Hotărârea nr. 915/23.06.1995 (f. 10 dosar fond). 

Totodată, astfel cum a statuat şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, tot în 
domeniul măsurilor reparatorii, însă în ceea ce priveşte restituirile de bunuri, este necesar a se 
face în aşa fel încât atenuarea vechilor violări să nu creeze noi nedreptăţi (Hotărârea din 5 
noiembrie 2002 în Cauza Pincova şi Pinc contra Cehiei, Hotărârea din 7 octombrie 2009 în 
Cauza Padalevicius contra Lituaniei). 

 De asemenea, nu s-ar putea susţine că prin adoptarea  art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
221/2009, persoanele în cauză ar putea avea o "speranţă legitimă" (astfel cum este consacrată 
în jurisprudenţa constantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului) la acordarea 
despăgubirilor morale, întrucât, aşa cum a statuat instanţa de la Strasbourg - de exemplu, prin 
Hotărârea din 28 septembrie 2004 în Cauza Kopecky contra Slovaciei -, atunci când există o 
dispută asupra corectei aplicări a legii interne şi atunci când cererile reclamanţilor sunt 
respinse în mod irevocabil de instanţele naţionale, nu se poate vorbi despre o "speranţă 
legitimă" în dobândirea proprietăţii.  

Totodată, prin Decizia asupra admisibilităţii din 2 decembrie 2008 în Cauza Slavov şi 
alţii contra Bulgariei, instanţa de contencios al drepturilor omului a acordat o "importanţă 
deosebită faptului că dispoziţia de lege referitoare la obţinerea compensaţiilor a fost anulată 
nu ca urmare a unui mecanism ad-hoc, extraordinar, ci ca rezultat al unei operaţiuni normale, 
pe calea exercitării controlului de constituţionalitate al acesteia", ceea ce a condus la concluzia 
Curţii în sensul că reclamanţii nu au putut dobândi o "speranţă legitimă" în obţinerea 
compensaţiilor respective. 

 Având în vedere toate aceste considerente, Curtea Constituţională a constatat că 
acordarea de despăgubiri pentru daunele morale suferite de foştii deţinuţi politici, astfel cum a 
fost reglementată prin art.5 alin.(1) lit.a) teza întâi din Legea nr.221/2009, contravine art.1 
alin.(3) din Legea fundamentală privind statul de drept, democratic şi social, în care dreptatea 
este valoare supremă.  

Curtea Constituţională a statuat că - în domeniul acordării de despăgubiri pentru 
daunele morale persoanelor persecutate din motive politice în perioada comunistă - există 
reglementări paralele, şi anume, pe de o parte, Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, şi 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 568/2001, cu modificările şi completările ulterioare, iar, pe de altă parte, Legea nr. 
221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate 
acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. 

Aşa cum a arătat Curtea Constituţională, aceste despăgubiri sunt menite a produce 
satisfacţia morală a recunoaşterii faptelor nelegale, a încălcărilor drepturilor omului, comise în 
perioada comunistă, iar nu a compensa în bani suferinţa persoanelor persecutate. Prin 
urmare, reglementarea criticată nu a fost temeinic fundamentată. 

 Totodată, textul de lege criticat, astfel cum este redactat, fiind prea vag, încalcă şi 
regulile referitoare la precizia şi claritatea normei juridice. Astfel, lipsa de claritate şi 
previzibilitatea dispoziţiilor art.5 alin.(1) lit.a) referitoare la acordarea despăgubirilor din 
Legea nr.221/2009 a condus la aplicarea incoerentă a acestora, instanţele de judecată 
acordând despăgubiri în valoare de până la 600.000 euro, ceea ce reprezintă o aplicare 
excesivă şi nerezonabilă. Chiar dacă prin art.I pct.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.62/2010 s-au introdus nişte criterii minime de acordare a despăgubirilor, şi anume durata 
pedepsei privative de libertate, perioada de timp scursă de la condamnare şi consecinţele 
negative produse în plan fizic, psihic şi social, precum şi măsurile reparatorii deja acordate în 
temeiul Decretului-lege nr.118/1990 şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.214/1999, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.568/2001, cu modificările şi completările 
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ulterioare, Curtea constată că acestea sunt insuficiente pentru a putea caracteriza norma legală 
ca fiind clară şi previzibilă. Principiul legalităţii presupune, de asemenea, existenţa unor 
norme de drept intern suficient de accesibile, precise şi previzibile în aplicarea lor, astfel cum 
reiese şi din jurisprudenţa constantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului (Hotărârea din 5 
ianuarie 2000 în Cauza Beyeler contra Italiei, Hotărârea din 23 noiembrie 2000 în Cauza Ex-
Regele Greciei şi alţii contra Greciei, Hotărârea din 8 iulie 2008 în Cauza Fener Rum 
Patrikligi contra Turciei).  

Curtea observă că în materia reparaţiilor trebuie să existe o legislaţie clară, precisă, 
adecvată, proporţională, care să nu dea naştere la interpretări şi aplicări diferite ale instanţelor 
de judecată, ceea ce ar putea conduce la constatări ale violării drepturilor omului de către 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului.  

Această problemă a legislaţiei incoerente şi ineficiente a României în materia 
restituirilor a fost menţionată şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin Hotărârea din 
9 decembrie 2008, în Cauza Viaşu împotriva României.  

Or, dispoziţiile art. 5 alin. (1) lit. a) referitoare la acordarea despăgubirilor din Legea nr. 
221/2009 sunt lipsite de claritate şi previzibilitate, conducând la aplicarea incoerentă a 
acestora, instanţele de judecată acordând despăgubiri în valori foarte mari, ceea ce reprezintă 
o aplicare excesivă şi nerezonabilă a normei juridice şi o încălcare, totodată, a principiului 
legalităţii. 

Critica reclamantei recurente referitoare la faptul că nu este în culpă procesuală astfel 
încât se impune obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată nu este fondată. 

Astfel, deşi este real faptul că respingerea acţiunii civile nu se datorează culpei 
procesuale a reclamantei, ci datorită declarării ca fiind neconstituţionale a prevederilor art.5 
alin.1 lit.a din Legea nr.221/2009, care au constituit fundamentul juridic al acţiunii astfel 
încât, în aceste condiţii, pârâtul este în culpă procesuală, cheltuielile de judecată solicitate de 
reclamantă prin cererea de chemare în judecată constând în onorariul avocaţial nu pot fi puse 
în sarcina pârâtului întrucât acestea nu au fost dovedite în conformitate cu prevederile art.1169 
C.civ. prin depunerea unui înscris care să ateste plata acestuia. 

 Pentru aceste considerente de fapt şi de drept şi având în vedere că în prezent nu există 
o normă juridică în Legea nr. 221/2009, legea specială, care să servească drept temei juridic al 
cererii reclamantei de acordare a despăgubirilor morale Curtea, în temeiul art.312 alin.1 
coroborat cu art.3041 C.pr.civ, va respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta N.R. 
împotriva sentinţei civile nr. 30 din 06 ianuarie 2011 a Tribunalului Cluj, pe care o menţine, în 
speţă nefiind incidente cerinţele art.304 şi art.312 alin.3 şi 5 C.pr.civ. (Judecător Anca Adriana 
Pop) 

 

 Încălcarea dreptului la un proces echitabil. Probe solicitate prin cererea de apel. 
Soluţionarea apelului fără administrarea probelor solicitate şi fără a fi respinse 

sau a se fi constatat decăderea în privinţa lor 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 942 din 11 martie 2003 

Prin sentinţa civilă nr. 4861 din data de 14.05.2010, Judecătoria Baia Mare a admis în 
parte acţiunea formulată de reclamanta S.C.M. în contradictoriu cu pârâtul S.F. şi, în 
consecinţă a desfăcut din culpa ambilor soţi căsătoria încheiată între părţi în data de 
31.12.1987. 

S-a dispus ca reclamanta să-şi reia numele purtat anterior căsătoriei.. 
S-a încredinţat reclamantei spre creştere şi educare pe minora S.R.L., născută în data de 

29.09.1992, iar pârâtul a fost obligat să achite în favoarea minorei, lunar, suma de 223 lei cu 
titlu de pensie de întreţinere, începând cu data introducerii acţiunii, 15.02.2010 şi până la 
majoratul minorei sau noi dispoziţii ale instanţei. 

S-a atribuit reclamantei, beneficiul folosinţei locuinţei apartament, până la partaj şi s-a 
dispus evacuarea pârâtului din acest apartament. 
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Au fost compensate cheltuielile de judecată în parte, iar pârâtul a fost obligat să achite 
în favoarea reclamantei suma de 800 lei, cheltuieli de judecată. 

Pentru pronunţa această sentinţă, Judecătoria Baia Mare a reţinut că părţile s-au 
căsătorit în data de 31 decembrie 1987, după cum relevă certificatul de căsătorie depus la 
dosarul instanţei de fond, din mariajul lor rezultând minora S.R.L., născută în data de 29 
septembrie 1992. 

Relaţiile dintre soţi s-au deteriorat constant, pe fondul consumului excesiv de alcool de 
către pârât şi al violenţei fizice şi verbale faţă de reclamantă. Aceste episoade violente, 
alungarea de acasă, au determinat-o în cele din urmă pe reclamantă să caute adăpost la un 
centru de ocrotire a victimelor violenţei în familie, unde după o lună i s-a alăturat şi minora. 
La rândul său, reclamanta s-a angajat într-o relaţie extraconjugală, după cum relevă depoziţia 
martorului S.V. 

În acest context, prin prisma probatoriului administrat, instanţa de fond a apreciat că în 
cauză comportamentul agresiv al pârâtului faţă de soţia sa, consumul excesiv de alcool, 
încălcarea de către reclamantă a obligaţiei de fidelitate, constituie motive temeinice care 
afectează raporturile dintre soţi, făcând imposibilă continuarea căsătoriei, în sensul art. 38 
alin. 1 Codul familiei, astfel încât s-a dispus desfacerea căsătoriei din culpa ambilor soţi.  

Prin raportare la prevederile art. 40 alin. 3 Codul familiei, instanţa a dispus ca 
reclamanta să revină la numele purtat anterior căsătoriei, acela de „Bude”. 

Instanţa de fond a reţinut că potrivit prevederilor Legii nr. 272/2004 şi ale Convenţiei 
Naţiunilor Unite privind drepturile copilului, implementată în dreptul intern prin Legea nr. 
18/1990, criteriul fundamental în funcţie de care trebuie adoptate deciziile privitoare la copil 
este interesul superior al acestuia. Astfel, copilul nu este un „adult în devenire”, ci o persoană 
care beneficiază de drepturi proprii, care are o personalitate distinctă şi aspiraţii individuale, 
independente de cele ale părinţilor săi. 

Reţinând opinia exprimată de minora R.L. în camera de consiliu, acordul părţilor, 
instanţa de fond a apreciat că interesul superior al copilului reclamă, prin raportare la 
prevederile art. 42-43 din Codul familiei, ca minora să fie încredinţată spre creştere şi educare 
reclamantei, de care este ataşată şi care îi poate oferi un climat familial armonios, fiind 
relevante din această perspectivă şi concluziile referatului de anchetă socială depus la dosar. 

Obligaţia de întreţinere este o excepţie de la principiul independenţei patrimoniale 
dintre părinţi şi copii, fiind instituită prin prevederile art. 42 alin. 3 şi ale art. 86 şi 94 Codul 
Familiei. În sarcina părintelui subzistă obligaţia de a contribui la cheltuielile ocazionate de 
creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a copilului său. Pârâtul este angajat 
la SC U. SA, unde realizează venituri lunare în medie la nivelul sumei de 892 lei. 

Pe cale de consecinţă, în raport de prevederile art. 86, art. 94 Codul familiei, instanţa de 
fond l-a obligat pe pârât să achite în favoarea minorei R.L. o pensie de întreţinere lunară de 
223 lei, începând cu data introducerii acţiunii, 15.02.2010 şi până la majoratul minorei sau la 
alte dispoziţii ale instanţei. 

Instanţa de fond a reţinut că potrivit prevederilor art. 38 alin. 4 Codul Familiei, la 
soluţionarea cererii accesorie divorţului privind folosirea locuinţei, instanţa a ţinut seama şi de 
interesele minorilor. Din această perspectivă, instanţa de fond a constatat că potrivit părţile au 
o locuinţa comună, situată în Baia-Mare, care satisfăcea nevoile locative ale soţilor şi ale 
minorei. 

 În contextul comportamentului agresiv verbal şi fizic, adoptat de pârât faţă de 
reclamantă, al climatului tensionat pe care acesta îl menţine în locuinţa comună, prin 
provocarea de scandaluri repetate, apreciind că interesul minorei reclamă asigurarea unei 
ambianţe caracterizate prin confort moral şi pace, ambianţă care la acest moment nu poate fi 
asigurată prin coabitarea pârâtului cu familia sa, chiar dacă s-ar putea diviza locuinţa în unităţi 
locative distincte, instanţa de fond, având în vedere şi soluţia pronunţată asupra încredinţării 
minorei, a atribuit reclamantei până la partaj, beneficiul folosinţei locuinţei comune, urmând a 
dispune evacuarea pârâtului din acest spaţiu locativ. 

Din această perspectivă, s-a reţinut şi faptul că minora locuieşte împreună cu 
reclamanta, din data de 10.03.2010 la centrul „Adăpostul Pentru Victimele Violenţei din 
Familie, Salvaţi Familia”. 
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Conform celor relatate cu ocazia întocmirii referatului de anchetă socială, minora a avut 
la rândul său conflicte cu pârâtul, după ce reclamanta a plecat la centru, iar în urma unui 
episod violent, a decis să plece pentru a locui împreună cu mama.  

 În temeiul prevederilor art. 274 şi art. 276 Cod procedură civilă, instanţa de fond a 
compensat cheltuielile de judecată, în parte, şi l-a obligat pe pârât să achite reclamantei suma 
de 800 lei, cheltuieli de judecată. 

Prin decizia civilă nr. 337/A din data de 30.11.2010, pronunţată de Tribunalul 
Maramureş s-a respins ca nefondat apelul declarat de către pârâtul S.F. împotriva sentinţei 
civile nr. 4861/14.05.201, pronunţată de Judecătoria Baia Mare. 

În considerentele acestei decizii, tribunalul a reţinut că apelantul critică sentinţa civilă 
nr. 4861/2010 a Judecătoriei Baia Mare sub două aspecte: în ceea ce priveşte petitul privind 
atribuirea beneficiului locuinţei comune şi evacuarea apelantului până la partaj şi în ceea ce 
priveşte compensarea doar parţială a cheltuielilor de judecată.  

În ceea ce priveşte atribuirea beneficiului folosinţei locuinţei comune şi evacuarea 
apelantului-pârât până la partaj, tribunalul, a reţinut că prima instanţă, după o judicioasă 
analiză a probelor administrate, în mod corect a reţinut că: în contextul comportamentului 
agresiv verbal şi fizic, adoptat de pârât faţă de reclamantă, al climatului tensionat pe care 
acesta îl menţine în locuinţa comună, prin provocarea de scandaluri repetate, apreciind că 
interesul minorei reclamă asigurarea unei ambianţe caracterizate prin confort moral şi pace, 
ambianţă care la acest moment nu poate fi asigurată prin coabitarea pârâtului cu familia sa, 
chiar dacă s-ar putea diviza locuinţa în unităţi locative distincte, instanţa, având în vedere şi 
soluţia pronunţată asupra încredinţării minorei, se impunea a se atribui reclamantei până la 
partaj, beneficiul folosinţei locuinţei comune, dispunându-se evacuarea pârâtului din acest 
spaţiu locativ. 

Fiica părţilor, S.R.L., născută la data de 29.09.1992, minoră la data pronunţării 
sentinţei apelate, locuieşte împreună cu intimata, din data de 10.03.2010 la Centrul 
„Adăpostul pentru Victimele Violenţei din Familie – Salvaţi Familia”. 

Din referatul de anchetă socială, rezultă că fiica părţilor a avut de asemenea conflicte cu 
pârâtul, comportamentul acestuia determinând-o pe S.R.L. să plece din domiciliul părinţilor 
pentru a locui împreună cu mama sa, la Adăpostul pentru Victimele Violenţei în Familie. 

Din coroborarea depoziţiilor martorilor audiaţi cu concluziile referatului de anchetă 
socială a rezultat că episoadele violente, tensiunile provocate de pârât, le-au determinat pe 
intimată şi pe fiica părţilor să se refugieze la Adăpostul pentru Victimele Violenţei din Familie 
– Salvaţi Familia. 

 În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, tribunalul a considerat că instanţa fondului 
a făcut o justă aplicare a prevederilor art. 274 şi 276 Cod procedură civilă, compensând parţial 
cheltuielile de judecată şi obligându-l pe pârât la plata unor cheltuieli parţiale de judecată, în 
sumă de 800 lei, raportat la modul de soluţionare a acţiunii şi la poziţia procesuală a pârâtului, 
care nu a fost de acord cu admiterea acţiunii, arătând că doreşte împăcarea soţilor. 

În speţă, acţiunea civilă a fost admisă în totalitate, pârâtul s-a opus admiterii acţiunii, 
mai ales în privinţa celor două capete de cerere prin urmare a fost obligat la cheltuieli de 
judecată parţiale.  

Aşa fiind, verificând sentinţa apelată atât sub aspectul temeinicei ei, cât şi sub aspectul 
legalităţii, tribunalul a constatat că instanţa a reţinut o situaţie de fapt ce rezultă şi se 
întemeiază pe probele administrate, prima instanţă aplicând textele de lege corespunzătoare în 
mod corect, în litera şi spiritul lor, pronunţând astfel o sentinţă temeinică şi legală şi în baza 
art. 296 Cod procedură civilă, s-a respins apelul ca nefondat.  

Împotriva aceste decizii pârâtul S.F. a declarat recurs în termen legal, solicitând 
instanţei admiterea acestuia, în principal, casarea hotărârii şi respingerea cererii reclamantei 
având ca obiect atribuirea în favoarea acesteia a beneficiului folosinţei locuinţei şi evacuarea 
pârâtului din locuinţa comună, iar în subsidiar, casarea în parte a hotărârii şi trimiterea cauzei 
spre rejudecare sub aspectul cererilor mai sus arătate. 

În motivarea recursului pârâtul a arătat că tribunalul a soluţionat apelul având în 
vedere strict susţinerile şi probele administrate de către reclamantă, fără a cerceta motivul de 
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apel invocat de pârât conform căruia reclamanta şi-a procurat probele pro causa, având 
cunoştinţe la fundaţia care patronează adăpostul unde reclamanta pretinde că locuieşte. 

Tribunalul nu a luat în considerare faptul că fiica părţilor a devenit majoră în timpul 
judecării apelului, iar din declaraţiile martorilor nu a rezultat că pârâtul ar avea un 
comportament violent. 

Certificatul medico-legal depus în faţa instanţei de apel a fost întocmit pro causa, iar în 
realitate, nici reclamanta şi nici fiica părţilor nu locuiesc la adăpost deoarece reclamanta este 
în străinătate la muncă, iar fiica majoră locuieşte împreună cu pârâtul în apartamentul ce 
reprezintă locuinţa comună a părţilor.  

Prin cererea de apel, pârâtul a solicitat administrarea probei testimoniale prin care a 
dorit să dovedească împrejurarea că nici reclamanta şi nici fiica majoră locuiesc la adăpost. 
Pârâtul nu a renunţat la proba solicitată, iar instanţa de apel nu s-a pronunţat asupra acestei 
probe, soluţionând apelul exclusiv pe baza înscrisului depus de reclamantă. 

Tribunalul a preluat pur şi simplu concluziile primei instanţe referitoare la 
comportamentul violent al pârâtului, fără a face trimitere la vreo probă din care să rezulte 
acest lucru. 

Instanţa de apel nu a avut în vedere nici faptul că locuinţa comună se poate amenaja în 
două unităţi locative distincte şi nici împrejurare că pârâtul are calitatea de coproprietar al 
imobilului, iar evacuarea lui ar trebui să aibă un caracter excepţional care nu este dovedit în 
speţă. 

În drept se invocă prevederile art. 304 pct. 8 şi 9 C.pr.civ.  
Reclamanta intimată S.C. a solicitat, prin întâmpinare, respingerea recursului 

pârâtului ca nefondat şi menţinerea hotărârii atacate ca fiind legală şi temeinică.  
În susţinerea poziţiei procesuale, reclamanta a învederat instanţei că din probele 

administrate a reieşit comportamentul violent al pârâtului, iar apartamentul este compus din 
două camere, astfel încât nu poate fi împărţit aşa cum doreşte pârâtul. 

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

La termenul de judecată din data de 11.03.2011, Curtea a pus în discuţia 
reprezentantului recurentului, excepţia inadmisibilităţii invocată motivelor de recurs care 
vizează netemeinicia hotărârii atacate, prin reanalizarea stării de fapt şi reaprecierea probelor 
administrate în cauză de către instanţa de recurs, având în vedere că prevederile art. 304 pct. 
10 şi pct. 11 C.pr.civ. au fost abrogate prin art. I pct. 1111 şi pct. 112 din O.U.G. nr. 138/2000, iar 
reprezentantul pârâtului recurent a aratat că achiesează la excepţia invocată din oficiu, 
excepţie care urmează să fie admisă, motivat pe următoarele considerente: 

În reglementarea procedurală actuală, conform art. 304 C.pr.civ., „Modificarea sau 
casarea unor hotărâri se poate cere în următoarele situaţii, numai pentru motive de 
nelegalitate.” 

Recursul este reglementat ca fiind o cale de atac extraordinară care nu are caracter 
devolutiv pentru ca instanţa astfel investită să treacă la examinarea fondului litigiului, 
reanalizând probatoriul administrat şi reapreciindu-l, lucru care este firesc câtă vreme cauza a 
beneficiat de o astfel de cale de atac, în speţă, apelul. 

Ori, având în vedere că litigiul a fost supus controlului instanţei de apel, cauza fiind 
analizată sub toate aspectele, recurentul nu mai poate beneficia de acest lucru prin 
promovarea recursului, această instanţă de control judiciar fiind chemată să cenzureze doar 
aspectele de nelegalitate. 

Deşi formal cererea de recurs este întemeiată pe art.304 pct.8 şi 9 C.pr.civ., în realitate 
prin motivarea pe care se sprijină, recursul nu vizează în întregime motive de nelegalitate 
pentru care o hotărâre poate fi casată sau modificată, ci vizează motive de netemeinicie a 
hotărârii atacate. 

Departe de a cuprinde critici de strictă nelegalitate aduse hotărârii instanţei de apel, 
memoriul de recurs conţine, aproape în cvasitotalitatea sa, motive de netemeinicie, fără să facă 
o analiză a nelegalităţii deciziei instanţei de apel, limitându-se practic la o reproducere a stării 
de fapt a cauzei, o analizare laborioasă a probaţiunii administrate în cauză şi o expunere a 
relaţiilor tensionate dintre părţi. 
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Se constată, aşadar, de către Curte că, în cauză, îşi găseşte incidenţă excepţia 
inadmisibilităţii acestor motive de recurs care vizează aspecte de netemeinicie a hotărârii 
recurate, excepţie fundamentată pe împrejurarea că, în marea lor majoritate, motivele de 
recurs conţin critici de netemeinicie a hotărârii recurate, reproduceri ale evoluţiei istoricului 
cauzei, ale relaţiei tensionate şi şicanatoare dintre recurent şi intimată, ale stării de fapt, ale 
probaţiunii administrate în cauză, etc., singurul eventual motiv de nelegalitate conţinut în 
memoriul de recurs, şi care s-ar putea circumscrie punctului 9 al art. 304 C.pr.civ., fiind cel 
referitor la nesocotirea de către instanţa de apel a dispoziţiilor legale privind administrasrea 
probei tedtimoniale. 

Toate celelalte motive de recurs, referitoare la reproduceri ale stării de fapt, ale 
probaţiunii administrate în cauză, reiterări ale istoricului cauzei, ale relaţiilor extrem de 
tensionate dintre părţi, etc., intră sub incidenţa excepţiei inadmisibilităţii, întrucât vizează 
aspecte de netemeinicie a hotărârii recurate, aspecte care s-ar fi încadrat în punctele 10 şi 11 
ale art. 304 C.pr. civ., în prezent abrogate. 

 Ca urmare a abrogării punctului 10 al art. 304 C.pr.civ., prin art. I pct. 1111 din OUG nr. 
138/2000, punct introdus ulterior prin art. I punctul 49 din Legea nr. 219/2005, respectiv, ca 
urmare a abrogării punctului 11 al art. 304 prin art. I pct. 112 din OUG nr. 138/2000, în recurs 
nu mai pot fi invocate niciun fel de aspecte de netemeinicie a hotărârii recurate, ci doar 
chestiuni de strictă nelegalitate, dintre cele care se circumscriu art. 304 pct. 1-9 C.pr.civ. 

În consecinţă, în recurs nu mai pot fi invocate motive care să vizeze modalitatea în care 
primele două instanţe au administrat ori au interpretat probele din dosar, care să se refere la 
reproduceri ale stării de fapt, ale istoricului cauzei, a raporturilor dintre părţi, ori care să tindă 
la o reapreciere a probaţiunii administrate, ori la o schimbare a stării de fapt, instanţa de 
recurs fiind ţinută să se raporteze strict la starea de fapt stabilită de primele două instanţe şi 
fiind obligată de a se abţine de la orice reanalizare a probelor deja administrate. 

Aşa fiind, Curtea constată că excepţia inadmisibilităţii, invocată din oficiu este fondată 
urmând să fie admisă ca atare, cu consecinţa neluării în seamă a tuturor motivelor de recurs 
care vizează aspecte de netemeinicie a hotărârii recurate. 

Deşi recurentul a indicat prin cererea de recurs faptul că îşi întemeiază recursul şi pe 
dispoziţiile art.304 pct.8 C.pr.civ. potrivit cărora, modificarea unei hotărâri se poate cere 
numai pentru motive de nelegalitate când instanţa interpretând greşit actul dedus judecăţii, a 
schimbat natura ori înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia, în dezvoltarea motivelor 
de recurs nu a arătat în concret care este actul juridic interpretat greşit de către tribunal sau în 
ce mod instanţa de apel a schimbat natura ori înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al 
acestuia, considerent pentru care Curtea apreciază că acest motiv a fost invocat pur formal 
astfel încât este în imposibilitatea verificării legalităţii deciziei din această perspectivă. 

În privinţa motivului de recurs privind nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la 
administrarea probei testimoniale, Curtea constată că, deşi aparent acesta s-ar încadra în 
prevederile art.304 pct.9 C.pr.civ., în realitate vizează dispoziţiile art.105 alin.2 C.pr.civ. 
considerent pentru care în baza art.306 alin.3 C.pr.civ., acest motiv de recurs va fi încadrat în 
cel reglementat de art.304 pct.5 C.pr.civ. 

 Astfel, Curtea reţine că, prin cererea de apel pârâtul a criticat sentinţa primei instanţe 
în privinţa soluţionării petitelor privind atribuirea beneficiului locuinţei comune în favoarea 
reclamantei şi a evacuării pârâtului, dar şi în privinţa compensării parţiale a cheltuielilor de 
judecată. 

Pârâtul a solicitat tribunalului, prin cererea de apel suplimentarea probaţiunii, prin 
administrarea probei testimoniale, pentru a se verifica susţinerile sale referitoare la faptul că 
nu a agresat-o pe reclamantă, nu a provocat scandal, nu este agresiv, nu este consumator de 
alcool, nu constituie un pericol pentru reclamantă sau pentru fiica părţilor, astfel încât nu 
există nici un temei pentru evacuarea lui din locuinţa comună a părţilor, menţionând în mod 
expres că solicită administrarea probei testimoniale, urmând ca numele martorului să îl indice 
până la prima zi de înfăţişare. 

În şedinţa publică din 25.11.2010, reprezentanta pârâtului apelant a arătat că nu 
înţelege să formuleze alte cereri în probaţiune, iar tribunalul a constatat încheiată faza 
cercetării judecătoreşti şi a acordat cuvântul în dezbaterile judiciare orale asupra apelului. 
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 Conform art.292 alin.1 C.pr.civ., părţile nu se vor putea folosi înaintea instanţei de apel 
de alte motive, mijloace de apărare şi dovezi decât de cele invocate la prima instanţa sau 
arătate în motivarea apelului ori în întâmpinare. 

Totodată, art.129 alin.5 C.pr.civ. statuează că judecătorii au îndatorirea sa stăruie, prin 
toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greşeala privind aflarea adevărului în cauză, pe 
baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectă a legii. 

În speţă, pârâtul a indicat prin cererea de apel că solicită administrarea probei 
testimoniale şi a prezentat teza probatorie, tribunalul în şedinţa publică din 25.11.2020, în 
mod nelegal, nu s-a pronunţat asupra încuviinţării cererii în probaţiune, deşi pârâtul nu a 
renunţat la probă, iar partea adversă nu a invocat sancţiunea decăderii, reclamanta intimată 
lipsind de la dezbateri. 

Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului a statuat constant în jurisprudenţa 
sa că, dreptul al un proces echitabil garantat de art.6 par.1 din Convenţia pentru drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale cuprinde, printre altele, dreptul părţilor din proces de a 
prezenta probele pe care le consideră pertinente pentru cauza lor întrucât scopul Convenţiei 
nu este de a garanta drepturi teoretice sau iluzorii, ci drepturi concrete şi efective, acest drept 
neputându-se concretiza decât dacă probele sunt într-adevăr înţelese, adică examinate cum 
trebuie de instanţa sesizată (CEDH, cauza Perez c. Franţei, 21.04.2004). 

Prin urmare, procedând în maniera mai sus arătată, cu nerespectarea normelor 
procedurale interne, tribunalul a încălcat dreptul pârâtului la un proces echitabil garantat de 
art.6 par.1 din Convenţia pentru drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale motiv pentru 
care, în temeiul art.312 alin.1 raportat la art.304 pct.5 C.pr.civ., Curtea va admite recursul 
declarat de pârâtul S.F. împotriva deciziei civile nr. 227/A din 30 noiembrie 2010 a 
Tribunalului Maramureş, pe care o casează şi trimite cauza pentru rejudecarea apelului la 
acelaşi Tribunal. 

În rejudecare, asupra probei testimoniale solicitată de pârât, tribunalul se va pronunţa, 
după punerea în discuţia prealabilă a părţilor şi după examinarea condiţiilor de admisibilitate, 
printr-o hotărâre motivată, fie în sensul admiterii, fie în sensul respingerii probei. (Judecător 
Anca Adriana Pop) 

 

Compensarea în bani a zilelor de concediu de odihnă neefectuate, în favoarea 
persoanei căreia i s-a desfăcut contractul de muncă din motive neimputabile 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 954 din 14 martie 2011 

La data de 15.10.2010, prin sentinţa civilă nr. 1589/2010, pronunţată de Tribunalul 
Maramureş, s-a admis acţiunea formulată de reclamanta M.M.S., în contradictoriu cu pârâta 
SC K.L.A. SA şi, în consecinţă: 

A fost obligată pârâta să-i plătească reclamantei sumele reprezentând compensarea în 
bani a celor 11 zile de concediu de odihnă, neefectuate în anul 2009 şi a celor 7 zile de concediu 
de odihnă neefectuate în anul 2010, raportat la contractul individual de muncă al reclamantei 
înregistrat la ITM Bucureşti sub nr. 4489111/I/14.10.2008. 

A fost obligată pârâta să-i plătească reclamantei un salariu compensatoriu în 
conformitate cu prevederile art. 78 alin. 1 din Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivel 
naţional pe anii 2007-2010. 

Pentru a pronunţa soluţia menţionată, prima instanţă a avut în vedere următoarele: 
Potrivit contractului individual de muncă nr. 4489 III/J/14.10.2008 reclamanta a fost 

salariată a pârâtei în funcţia de inspector coordonator asigurări, cu începere de la data de 
01.10.2008 şi cu un salariu de bază brut lunar de 3550 lei RON. 

 La data de 24.04.2010 contractul de muncă al reclamantei a încetat prin concediere 
pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului, în temeiul art. 65 lit. a din Codul muncii. 

Potrivit art. 287 Codul muncii, sarcina probei în conflictele de muncă revine 
angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de 
înfăţişare, iar conform art. 163 Codul muncii, plata salariului se dovedeşte prin semnarea 
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statelor de plată, precum şi prin orice alte documente justificative care demonstrează 
efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit. 

Prin întâmpinarea depusă pârâta a recunoscut neplata indemnizaţiei de concediu 
aferentă zilelor de concediu de odihnă rămase neefectuate şi, ca urmare, în temeiul art. 141 al. 
4 C. muncii, instanţa a dispus plata către reclamantă a sumei reprezentând compensarea în 
bani a celor 11 zile de concediu de odihnă neefectuate în anul 2009 şi a celor 7 zile de concediu 
de odihnă neefectuate în anul 2010, raportat la contractul individual de muncă al acesteia 
înregistrat la I.T.M. Bucureşti sub nr. 4489111/I/14.10.2008. 

În baza art. 67 Codul muncii coroborat cu art. 78 al. 1 din Contractul colectiv de muncă 
unic la nivel naţional pe anii 2007-2010 instanţa a obligat pârâta să-i plătească reclamantei un 
salariu compensatoriu. Apărările pârâtei, conform cărora nu întruneşte cerinţele prevăzute de 
Legea nr. 32/2000 şi de Ordinul nr. 4/2008, referitoare la asigurarea marjei de solvabilitate 
disponibile şi marjei de solvabilitate minime, nu prezintă nicio relevanţă faţă de pretenţia 
dedusă judecăţii izvorâtă din raportul de muncă dintre pârâta angajator şi reclamanta în 
calitate de fost angajat.  

În termen legal, a declarat recurs pârâta K.L.A. S.A., solicitând admiterea acestuia, cu 
consecinţa respingerii cererii de acordare a salariului compensatoriu. 

În susţinerea recursului, societatea pârâtă a arătat că nu poate fi obligată să acorde 
prioritar plata de salarii compensatorii în detrimentul executării obligaţiilor ce izvorăsc din 
contractele de asigurări.  

În acest sens, societatea pârâtă face trimitere la Legea nr. 32/2000 privind activitatea 
asigurare şi supraveghere a asigurărilor precum şi la Ordinul nr. 4/2008 privind marja de 
solvabilitate la asiguratori, susţinând că funcţionează în baza normelor legale menţionate, 
astfel că nu îi sunt aplicabile dispoziţiile din CCM Unic la nivel naţional pentru anii 2007-2010 
privitoare la salariul compensatoriu. 

Prin memoriul de recurs societatea a formulat şi o cerere de suspendare a executării 
sentinţei atacate, arătând, în susţinerea acesteia, în esenţă, că plata salariului compensatoriu 
în favoarea reclamantei constituie un real pericol de a crea prejudicii majore în rândul 
contractanţilor de asigurare cu care societatea se află în raporturi contractuale, prejudicii 
majore care ar putea avea efecte dezastruoase atât asupra funcţionării recurentei precum şi 
asupra instituţiilor statului Roman, respectiv Comisia de Supraveghere a Asigurărilor ca 
garant al executări contractelor de asigurare. 

Reclamanta intimata nu şi-a exprimat poziţia procesuală. 
Nu au fost administrate probe noi. 
Recursul este nefondat. 
Potrivit art. 7 al. 2 din legea nr. 130/1996, contractele colective de muncă încheiate cu 

respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, constituie legea părţilor. 
În acest sens, Curtea notează că prin art. 78 din CCM Unic la nivel naţional pentru anii 

2007-2010, s-a stabilit că la încetarea contractului individual de muncă din motive ce nu ţin de 
persoana salariatului, angajatorul va acorda acestuia o compensaţie de cel puţin un salariu 
lunar, în afara drepturilor cuvenite la zi. Prevederile menţionate au un caracter minimal, 
nefiind posibilă înlăturarea acestora prin contracte colective de muncă la nivel inferior. 

În cauza dedusă judecăţii, contractul individual de muncă al reclamantei intimate a 
încetat la data de 24.04.2010, în temeiul art. 65 din Codul Muncii, respectiv din motive care nu 
ţin de persoana reclamantei, astfel că aceasta este îndreptăţită să beneficieze de plata salariul 
compensatoriu. 

Sunt lipsite de relevanţă susţinerile recurentei referitoare la Legea nr. 32/2000 
privitoare la activitatea de asigurare şi supraveghere a asigurărilor precum şi la Ordinul nr. 
4/2008 privind marja de solvabilitate la asiguratori, aceasta în contextul în care dispoziţiile 
legale menţionate privesc exclusiv modul de funcţionare şi organizare specifică a societăţilor 
care îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu, fără a cuprinde vreo menţiune cu privire la 
raporturile efective de muncă între aceste societăţi, în calitate de angajatori şi salariaţii 
acestora, în calitate de angajaţi. 

Din perspectiva art. 1 din CCM Unic la nivel naţional pentru anii 2007-2010, care 
defineşte părţile contractante, Societatea recurentă intră sub incidenţa acestuia, astfel că în 
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calitate de angajator este ţinută să respecte drepturile şi obligaţiile instituite prin acest 
contract, inclusiv obligaţia instituită prin art. 78. 

 Concluzionând că Tribunalul a tranşat corect cauza dedusă judecăţii, în baza art. 312 
al.1 din Codul de procedură civilă, Curtea va respinge ca nefondat recursul societăţii pârâte. 

 În ceea ce priveşte cererea de suspendarea a executării sentinţei atacate, Curtea 
notează că prin soluţionarea recursului la acest termen de judecată, aceasta a rămas fără 
obiect, astfel că o va respinge ca atare. (Judecător Daniela Griga) 

 

Cerere de suspendare a executării sentinţei până la data soluţionării recursului. 
Admitere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 802 din 1 martie 2011 

Prin sentinţa civilă nr. 234 din 17.01.2011 a Tribunalului Cluj, a fost admisă acţiunea 
formulată de reclamanta C.A.M. în contradictoriu cu pârâta S.C. R.R. S.R.L. Oradea şi în 
consecinţă s-a dispus anularea deciziei de încetare a contractului individual de muncă nr. 
28/03.06.2010. 

S-a dispus reintegrarea reclamantei în funcţia deţinută anterior emiterii deciziei, aceea 
de director financiar. 

A fost obligată pârâta să plătească reclamantei despăgubiri băneşti egale cu drepturile 
salariale indexate, majorate si reactualizate, precum şi cu celelalte drepturi de care ar fi 
beneficiat reclamanta, începând cu data încetării contractului de muncă, 16.07.2010 şi până la 
reintegrarea efectivă în funcţia deţinută anterior; drepturile salariale aferente perioadei de 
preaviz, respectiv intervalul 04.06.2010-15.07.2010, indexate, majorate şi reactualizate, 
precum şi suma de 500 lei reprezentând cheltuieli de judecată – onorariu avocaţial. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin contractul individual de muncă 
nr. 820829/04.12.2009, reclamanta a fost angajată de pârâtă pe funcţia de director financiar 
pentru un salariu de 2000 lei, pe perioadă nedeterminată, iar prin actul adiţional nr. 
48/28.01.2010, salariul reclamantei a fost majorat la 5000 lei. Prin decizia nr. 28/03.06.2010, 
s-a desfiinţat postul reclamantei şi s-a dispus încetarea contractului individual de muncă al 
reclamantei începând cu data de 16.07.2010 pe baza hotărârii nr. 168/03.06.2010 a Adunării 
generale a asociaţilor, luându-se în considerare că veniturile obţinute de pârâtă nu acoperă 
cheltuielile de funcţionare şi plata salariilor. 

S-a făcut trimitere la prevederile art. 62 alin.2, art. 74 alin. 1, art. 76 Codul muncii. 
În concret, s-a reţinut că decizia nr. 28/03.06.2010 nu cuprinde nici o referire la lista 

tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi la termenul în care reclamanta poate opta 
pentru un loc de muncă vacant şi că indicarea motivului care determină concedierea ca fiind 
„desfiinţarea postului”, chiar dacă se precizează că se ţine seama de Hotărârea nr. 
168/03.06.2010, nu îndeplineşte scopul urmărit de legiuitor la edictarea dispoziţiilor privind 
cuprinsul deciziei de concediere, deoarece raţiunea textului este de a permite salariatului să 
cunoască în mod complet motivul real care stă la baza încetării raportului său de muncă, să 
aibă deplina reprezentare a împrejurărilor care au determinat concedierea sa şi totodată, să fie 
în posesia tuturor elementelor care să îi permită contestarea deciziei de concediere prin 
formularea tuturor apărărilor faţă de motivele invocate la concedierea sa. 

Potrivit art. 65 din Codul Muncii, desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat 
trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă. Or, verificând organigrama societăţii 
pârâte se constată că în luna iunie 2010 a fost înfiinţat un post de manager tehnic, iar în iunie 
2010 singurul post desfiinţat este cel de director financiar, iar în septembrie 2010 se 
înfiinţează un nou post de contabil, confirmându-se împrejurarea că desfiinţarea postului de 
director financiar nu a fost necesară, reală şi efectivă deoarece atribuţiile privind activitatea 
financiară au fost preluate de către persoana angajată pe postul nou înfiinţat, de contabil. 

În ceea ce priveşte semnarea deciziei de către administratorul pârâtei se constată că 
acesta a fost împuternicit să semneze decizia prin dispoziţia din art. 4 a Hotărârii nr. 
168/03.06.2010 a Adunării Generale a Acţionarilor, astfel că decizia nu este anulabilă sub 
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aspectul capacităţii administratorului de a o semna şi a o aduce la îndeplinire. Pe de altă parte, 
mandatul poate fi confirmat cu efect retroactiv, iar societatea pârâtă îşi recunoaşte şi atribuie 
decizia de concediere atacată. 

Decizia nr.28/2010 este lovită de nulitate şi având în vedere că aceasta nu cuprinde 
menţiunea obligatorie prevăzută de art. 74 lit. d din Codul muncii potrivit căreia trebuie 
indicată lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în care salariaţii 
urmează să opteze pentru un loc de muncă vacant. Împrejurarea că în Hotărârea nr. 
168/03.06.2010 a Adunării Generale a Asociaţilor pârâtei este cuprinsă menţiunea potrivit 
căreia salariatei nu i se poate oferi un alt post potrivit pregătirii sale profesionale şi nu poate fi 
cuprinsă într-un plan de reconversie profesională nu este de natură să acopere nulitatea 
deciziei deoarece menţiunile prevăzute de art. 74 din Codul Muncii trebuie inserate în decizia 
de concediere, iar nu în alte înscrisuri întocmite de către angajator anterior, concomitent sau 
ulterior emiterii deciziei de concediere, iar pe de altă parte, pârâta nici nu a făcut dovada că s-
ar fi adresat Agenţiei Teritoriale de Ocupare a Forţei de Muncă şi Inspectoratului Teritorial de 
Muncă pentru a facilita reangajarea reclamantei. 

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod Procedură Civilă, având în vedere culpa procesuală a 
pârâtei, instanţa a obligat-o să plătească reclamantei suma de 500 lei cu titlu de cheltuieli de 
judecată reprezentând onorariul avocaţial. 

Împotriva acestei hotărâri a formulat cerere de suspendare înregistrată la data de 16 
februarie 2011 recurenta S.C. R.R. S.R.L. Oradea, solicitând suspendarea sentinţei civile nr. 
234 din 17.01.2011 până la soluţionarea recursului de către Curtea de Apel Cluj. 

În dezvoltarea motivelor recurenta a arătat că în urma admiterii acţiunii societatea a 
fost obligată la reintegrarea contestatoarei şi la plata drepturilor salariale a preavizului precum 
şi a altor drepturi de care ar fi beneficiat contestatoarea fără a fi individualizate şi fără a se 
preciza cuantumul acestora.  

Executarea sentinţei o pune în situaţia de achita peste 40.000 lei şi echivalentul a 7.000 
de euro fără a avea certitudinea că îi şi putea recupera de la contestatoare în eventualitatea 
admiterii recursului.  

Mai mult prin reintegrarea pe postul avut anterior contestatoarea are acces la toate 
documentele şi datele financiare ale societăţii inclusiv la datele confidenţiale pe care le-ar 
putea folosi în alte scopuri în cazul în care s-ar admite recursul.  

Sunt reiterate în continuare motivele pe care le-a redat în cuprinsul cererii de recurs, 
punctând faptul că pe perioada 01.12.2009-16.07.2010 a înregistrat cheltuieli cu reclamanta în 
cuantum de 49740 lei la care se adaugă şi contribuţiile datorate de angajator, într-o perioadă 
în care societatea înregistra pierderi (o treime din cifra de afaceri) pe care în calitate de 
director financiar, intimata trebuia să le vadă şi să încerce o reducere a lor. 

Se subliniază că instanţa de fond a reţinut greşit starea de fapt, postul de economist-
contabil existând şi la data concedierii intimatei şi fiind ocupat, iar în plus, în perioada în care 
a activat, intimata nu a semnat nici un act contabil, nu a făcut nici o operaţie contabilă, toate 
fiind făcute de firma de contabilitate cu care petiţionara avea încheiat contract anterior 
angajării intimatei. 

Prin întâmpinarea înregistrată la data de 25 februarie 2011 intimata a solicitat să se 
constate că cererea de suspendare a executării sentinţei este neîntemeiată şi să se dispună 
respingerea ei, cu cheltuieli de judecată.  

În motivare, intimata solicită, în baza art. 300 (3) şi art. 7231 (2) C.pr.civ., stabilirea 
unei cauţiuni de 20% din valoarea obiectului cererii, sens în care se impune ca petenta-
recurentă să precizeze valoarea obiectului cererii, iar în cazul nedepunerii cauţiunii, situaţia să 
fie privită ca fine de neprimire.  

Întrucât prin cererea de suspendare a executării sentinţei s-a invocat ca temei de drept 
art. 300 alin. 2 coroborat cu art. 403 alin 3 şi 4 C.pr.civ., se impune ca petenta-recurentă să-şi 
precizeze cererea, respectiv dacă înţelege să solicite suspendarea executării sentinţei în temeiul 
dispoziţiilor art. 300 (2) şi (3) C.pr.civ. sau solicită suspendarea provizorie a executării 
sentinţei până la soluţionarea cererii de suspendare formulată în cadrul recursului împotriva 
sentinţei în temeiul dispoziţiilor art. 403 (4) C. pr.civ.  



 79 

Consideră că recursul formulat împotriva sentinţei trebuie să conţină, în 
ambele cazuri, o cerere de suspendare a executării sentinţei, în caz contrar, 
această cerere, pe cale separată, fiind neavenită. 

Doar instanţa sesizată cu judecarea recursului poate dispune, la cerere, motivat, 
suspendarea executării hotărârii şi doar în cazul în care cererea de suspendare a executării 
formulată în cadrul recursului se înregistrează mai înainte de sosirea dosarului, aceasta 
urmează a fi repartizat în procedura aleatorie şi judecată de către alt complet decât cel care va 
judeca recursul.  

Din prevederile art. 300 alin (2) C. pr.civ. rezultă că acordarea suspendării trebuie să fie 
motivată, nefiind suficient, pentru admiterea cererii, faptul că s-a declarat calea de atac.  

Pe lângă faptul că petenta-recurentă a reiterat aceleaşi aspecte ca şi în cererea de recurs, 
care însă depăşesc cadrul procesual şi urmează a fi analizate de completul investit cu judecarea 
acestuia, aceasta a făcut doar simple afirmaţii nedovedite, respectiv faptul că executarea 
sentinţei ar pune-o în situaţia de a achita peste 40.000 lei şi echivalentul a 7.000 Euro, fără a 
avea certitudinea că îşi va putea recupera şi că, prin reintegrare contestatoarea ar avea acces la 
date confidenţiale pe care le-ar putea folosi în alte scopuri.  

Suspendarea executării unei hotărâri judecătoreşti constituie o situaţie de excepţie şi 
poate fi dispusă numai în condiţii deosebite, când se dovedeşte inclusiv prejudiciul iminent pe 
care l-ar avea de suportat în eventualitatea în care ar executa hotărârea.  

Însă, regula instituită de legiuitori în prevederile art. 289 din Codul muncii, este aceea 
că, hotărârile pronunţate în fond sunt executorii de drept, tocmai pornind de la interesul 
ocrotit, respectiv drepturile angajaţilor în raport cu angajatorii şi poziţia de inferioritate 
economică.  

Mai mult, contestatoarea-intimată nu s-a adresat încă cu o cerere, fie angajatorului în 
mod direct, fie prin executor în vederea punerii în executare a sentinţei civile, astfel că nu se 
justifică argumentarea petentei-recurentă cu privire la vreo întoarcere a executării sau de 
incertitudinea şi dificultăţile pe care le-ar avea de întâmpinat într-un asemenea demers.  

Apoi, pe toată durata angajării contestatoarea a avut acces la documentele şi actele 
financiare ale societăţii inclusiv date confidenţiale şi nu le-a folosit ulterior deciziei de 
concediere. Evident, în cazul în care contestatoarea-intimată ar uza de poziţia sa în mod ilegal, 
ar exista alte căi pentru a fi sancţionată.  

Cu privire la cel de-al treilea aspect, respectiv faptul că drepturile băneşti nu au fost 
individualizate, arătă că acest aspect nu reprezintă un temei al suspendării cât timp chiar şi în 
această cerere petenta-intimată a reuşit să calculeze întinderea dreptului său de creanţă.  

În drept a invocat prevederile art. 115 şi urm. C.pr.civ.  
 Analizând cererea formulată prin prisma motivelor şi a apărărilor invocate, Curtea 

reţine următoarele: 
Cererea este întemeiată şi urmează a fi admisă, cu majoritate de voturi, pentru 

următoarele considerente: 
În primul rând, cu privire la întemeierea în drept a cererii, prin practica s-a consemnat 

precizarea făcută de reprezentanta petiţionarei că suspendarea a fost cerută până la 
soluţionarea recursului, iar nu până la soluţionarea cererii de suspendare formulată în cadrul 
recursului, fiind deci aplicabile prevederile art. 300 alin. 2 şi nu ale art. 300 alin. 3 coroborat 
cu art. 403 alin. 4 C.proc.civ. 

În al doilea rând, se constată că s-a achitat cauţiunea fixată de instanţă, fiind îndeplinită 
condiţia impusă de art. 300 alin. 3 C.proc.civ. 

În al treilea rând, s-a clarificat, şi reiese din copia cererii de recurs, depusă la dosar, că 
nu există încă o cerere de suspendare în cuprinsul cererii de recurs, de altfel nefiind necesară o 
atare cerere, aşa cum susţine intimata din prezentul cadru procesual. Prin prezenta cerere, se 
solicită suspendarea sentinţei (practic, a executorialităţii acesteia) până la soluţionarea 
recursului, fiind deci de prisos şi fără temei legal a se cere existenţa a încă unei cereri cu acelaşi 
obiect în cuprinsul memoriului de recurs. 

Cu privire la legalitatea învestirii completului în condiţiile în care recursul încă nu a fost 
înaintat la Curte, şi deci încă nu este repartizat unui complet al Curţii pentru a se repartiza 
acestuia cererea de suspendare, se consideră legal procedeul prin care a fost repartizat 
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aleatoriu unui complet specializat cererea de suspendare, neputând fi amânată repartizarea 
acesteia până la momentul înaintării cererii de recurs la Curte, în urma redactării sentinţei. În 
acest sens sunt de altfel dispoziţiile art. 99 alin. 9 din Hotărârea Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al 
instanţelor judecătoreşti. 

Pe fondul cererii, se constată că oportunitatea suspendării este lăsată la aprecierea 
instanţei, aceasta apreciind în funcţie de împrejurările cauzei dacă punerea în executare a 
hotărârii atacate cu recurs (practic, executorialitatea acesteia), ce reprezintă regula conform 
art. 289 Codul muncii, se impune a fi suspendată faţă de anumite considerente legate de 
aparenţa puternică privind temeinicia căii extraordinare de atac şi consecutiv, iminenţa 
punerii în executare a unei hotărâri pasibil a fi anulată, sau faţă de conturarea perspectivei 
unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara. 

Fără a cerceta temeinicia recursului, ci apelând doar la ceea ce literatura de specialitate 
numeşte „pipăirea fondul”, când se raportează la modalitatea în care instanţele apreciază 
oportunitatea admiterii măsurilor solicitate pe calea ordonanţei preşedinţiale (aplicabilă, 
această modalitate, prin similitudine, pentru identitate de raţiune, date fiind, în ambele cazuri, 
caracterul temporar al măsurii dispuse şi aprecierea oportunităţii pe baza unei judecăţi 
sumare), Curtea constată că se impune suspendarea executării sentinţei atacate cu recurs.  

În acest sens, se observă că, deşi nu s-a probat începerea demersurilor în vederea 
punerii în executare a sentinţei, aşa cum arată petiţionara, sumele în discuţie sunt relativ mari, 
astfel cum au fost acestea precizate de petiţionară, iar la susţinerea că ar întâmpina dificultăţi 
în recuperarea acestora, în ipoteza admiterii recursului, intimata nu a dovedit solvabilitatea sa, 
pentru a înlătura temerile petiţionarei şi practic, motivul de suspendare invocat. 

Este adevărat că are sarcina probei cel ce face o afirmaţie înaintea instanţei, însă atunci 
când se afirmă un fapt negativ nedeterminat, cum este cazul în speţă, sarcina probei revine 
celui ce afirmă contrariul, anume, intimatei. 

În plus, se reţine motivul invocat cu privire la vulnerabilitatea petiţionarei în condiţiile 
în care ar proceda la reintegrarea intimatei anterior rămânerii irevocabile a sentinţei, intimata 
intrând în contact cu informaţii confidenţiale ce ţin de activitatea societăţii în baza funcţiei 
importante deţinute în cadrul acesteia, aceea de director financiar, în condiţiile în care există 
posibilitatea de a se infirma soluţia primei instanţe. În mod evident, în cazul unui angajat cu 
sarcini de execuţie, situaţia nu este la fel de problematică precum aceea a unui angajat cu 
funcţie de conducere, care graţie acesteia efectuează o activitate de management, cu implicaţii 
mult mai importante decât cele aduse de îndeplinirea unor atribuţii de executare. 

Faţă de aceste considerente, Curtea urmează a dispune în sensul celor solicitate de 
petiţionară, în baza art. 300 alin. 2 şi 3 raportat la art. 403 alin. 3 C.proc.civ. (Judecător Ioana 
Tripon) 

 Motivarea opiniei separate: 
 Consider că cererea de suspendare a executării sentinţei civile nr.234/17.01.2011 

pronunţată de Tribunalul Cluj, formulată de S.C. R.R. S.R.L. Oradea, la data de 16.02.2011, 
anterior înregistrării cererii de recurs pe rolul Curţii de Apel Cluj, este o cerere dată de 
legiuitor în căderea preşedintelui instanţei, conform disp.art.300 alin.2 şi 3 şi 403 alin.4 Cod. 
proc. civilă, astfel încât se impunea a fi soluţionată în cadrul procesual stabilit de aceste 
dispoziţii procesuale. 

 Apreciez că, reglementând posibilitatea suspendării executării hotărârii pronunţate de 
către prima instanţă până la soluţionarea recursului, prin disp.art.300 alin.2 şi 3 şi 403 alin.3 
Cod. proc. civilă, legiuitorul a dat soluţionarea acestei cereri în competenţa „instanţei sesizate 
cu judecarea recursului”, respectiv a completului de judecată investit, în urma repartizării 
aleatorii a cauzelor, cu judecarea acestei căi de atac, considerând că această instanţă este cea 
mai în măsură să decidă şi în privinţa oricăror alte cereri formulate de către părţi în cadrul 
acestui proces. 

 Având în vedere însă faptul că, până la data de 01.03.2011, dosarul nr.xxxxx/117/2010 
nu a fost înaintat Curţii de Apel Cluj, cererea de suspendare a executării fiind formulată la data 
la care a fost înregistrată şi cererea de recurs, respectiv 16.02.2011, opinez că prezenta cerere 
trebuia să fie calificată ca fiind o cerere de suspendare provizorie a executării, până la 
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soluţionarea de către instanţa de recurs a cererii de suspendare a executării sentinţei până la 
soluţionarea recursului. 

 Consider, prin urmare, că un complet de recurs nu poate soluţiona o cerere de 
suspendare a executării hotărârii unei sentinţe recurate, la data la care cauza nici nu fusese 
înaintată instanţei de recurs, astfel încât nu era stabilită „instanţa sesizată cu judecarea 
recursului”, respectiv completul de judecată investit cu soluţionarea căii de atac. 

 Mai opinez că, în caz contrar, nu ar avea nicio explicaţie şi logică trimiterea pe care 
legiuitorul o face prin alineatul 3 din art.300 Cod. proc. civilă, la prevederile art.403 alin.4 din 
acelaşi cod. 

 Astfel, în situaţia în care s-ar considera că orice complet de recursuri civile din cadrul 
instanţei de control judiciar are căderea a se pronunţa, în situaţii urgente, chiar anterior 
înaintării cauzei în recurs, asupra unei cereri de suspendare a executării sentinţei recurate, nu 
mai era necesară trimiterea pe care legiuitorul o face la prevederile art.403 alin.4 Cod. proc. 
civilă. 

 În consecinţă, consider că, până la data la care instanţa sesizată cu judecarea cererii de 
recurs este stabilită conform principiului repartizării aleatorii a cauzelor, dată la care aceasta 
poate soluţiona o cerere privind suspendarea sentinţei pronunţate de către prima instanţă 
până la soluţionarea cererii de recurs, nu poate fi pronunţată decât o încheiere de suspendare 
provizorie a executării de către preşedintele instanţei de control judiciar, sau de către 
judecătorul delegat de către acesta, potrivit procedurii speciale prevăzute la art.403 alin.4 Cod. 
proc. civilă. 

 Un alt argument în sensul că această procedură derogatorie, ce se aplică doar în cazuri 
urgente, vizează tocmai acoperirea perioadei de la data pronunţării sentinţei executorii şi până 
la înregistrarea cauzei la instanţa de recurs şi stabilirea completului de judecată competent a 
judeca recursul, îl constituie şi faptul că această cerere de suspendare provizorie se dispune în 
procedură necontencioasă, fără citarea părţilor, cauţiunea fiind stabilită chiar de către 
legiuitor, în timp ce, în cazul cererii de suspendare a executării până la soluţionarea recursului, 
chiar şi cauţiunea se stabileşte de către instanţa de recurs, conform disp.art.300 alin.3, cu 
ascultarea părţilor, legal citate, în camera de consiliu. 

 În consecinţă, consider că în cauză, la data soluţionării prezentei cereri, nu se putea 
pronunţa decât o suspendare provizorie a executării sentinţei recurate şi doar de către 
preşedintele instanţei sau de către judecătorul căruia i s-au delegat atribuţii în acest 
sens.(Judecător Cristina Mănăstireanu) 

 

Excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţii legale abrogate sau care nu au 
legătură cu cauza. Respingere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 803 din 1 martie 2011  

Prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din 17.02.2011 a Tribunalului Bistriţa-
Năsăud a fost respinsă ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate ridicată de 
reclamantul G.D.G. referitor la dispoziţiile Legii nr. 46/1996, ale Legii nr. 287/2009 şi ale 
Legii nr. 53/2003. 

 În motivare s-a arătat că nu sunt îndeplinite cerinţele art. 29 alin. 1 din Legea nr. 
47/1992 pentru ca excepţia să fie înaintată spre soluţionare Curţii Constituţionale. 

 Astfel, în ceea ce priveşte Legea nr. 46/1996 s-a constatat că aceasta este abrogată, 
neputând fi supusă controlului de constituţionalitate, referitor la Legea nr. 287/2009, adică 
noul Cod civil reţinându-se că acesta nu a intrat încă în vigoare, neputând fi deci supus 
controlului de constituţionalitate, iar Legea nr. 53/2003 nu are legătură cu această cauză, 
acţiunea reclamantului având ca obiect obligarea pârâţilor la despăgubiri în temeiul art. 998, 
999 Cod civil, nefiind vorba de raporturi de muncă. 

 Împotriva acestei încheieri a declarat oral recurs reclamantul în şedinţa publică din 
data de 17.02.2011, recurs motivat prin scriptul înregistrat la Tribunalul Bistriţa-Năsăud la 
data de 21.02.2011. 
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 În motivarea recursului s-a arătat că au fost încălcate prevederile art. 6 alin. 1, art. 14 şi 
art. 17 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. 

 Raportul de expertiză medico-militară întocmit sub nr. 114315/07.01.2004 este ilegal, 
făcând obiectul dosarului civil nr. xxx/190/2010 al Judecătoriei Bistriţa. 

 S-a arătat că textele de lege invocate în acţiune au legătură cu soluţionarea cauzei, în 
aceste condiţii încheierea pronunţată la data de 17.02.2011 fiind ilegală şi netemeinică. 

 În apărare, intimatul Ministerul Apărării Naţionale a formulat întâmpinare prin care 
a solicitat respingerea recursului ca nefondat. 

Analizând recursul declarat de către reclamantul G.D.G. împotriva Încheierii 
pronunţate în şedinţa publică din data de 17.02.2011, Curtea reţine următoarele: 

 Conform art. 29 alin. 1 din Legea nr. 47/1992 Curtea Constituţională decide asupra 
excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind 
neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o 
ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în orice fază a litigiului şi oricare 
ar fi obiectul acestuia. 

 La alin. 5 al textului de lege se prevede că dacă excepţia este inadmisibilă, fiind 
contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanţa respinge printr-o încheiere motivată 
cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. 

 Analizând obiectul cererii de chemare în judecată formulată de către reclamantul 
G.D.G. şi înregistrată iniţial pe rolul Judecătoriei Bistriţa-Năsăud sub nr. yyyy/190/2009 se 
constată că acesta constă în plata unor despăgubiri civile care decurg din procesul penal, pe 
baza susţinerilor reclamantului instanţa calificând juridic acţiunea formulată şi stabilind 
temeiul de drept al acesteia ca fiind prevederile art. 19 şi 20 C.pr.pen. şi art. 998, 999 C.civil, în 
dosarul nr. zzzz/112/2010 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud instanţa fiind investită cu 
soluţionarea acestei acţiuni ca urmare a pronunţării Deciziei civile nr. 56/A/2010 de către 
Tribunalul Bistriţa-Năsăud, decizie prin care s-a anulat sentinţa pronunţată de judecătorie, 
reţinându-se cauza spre competentă soluţionare în primă instanţă la Tribunalul Bistriţa-
Năsăud. 

 Raportat la obiectul acţiunii deduse judecăţii, astfel cum acesta rezultă din cele de mai 
sus,tribunalul a concluzionat în mod corect că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 
29 din Legea nr. 47/1992 în vederea sesizării Curţii Constituţionale cu excepţia de 
neconstituţionalitate invocată de către reclamant. 

 Astfel, în ceea ce priveşte Legea nr. 287/2009 în mod corect s-a constatat de către 
instanţa de fond că aceasta nu a intrat încă în vigoare, nefiind deci aplicabilă litigiului, alin. 1 al 
art. 29 din Legea nr. 47/1992 condiţionând în mod expres admisibilitatea excepţiei de 
neconstituţionalitate numai la legile sau ordonanţele în vigoare la data invocării excepţiei. 

 Referitor la Legea nr. 53/2003, respectiv Codul Muncii, se constată că nici aceasta nu 
are legătură cu prezenta cauză raportat la obiectul acţiunii deduse judecăţii, respectiv 
acordarea unor despăgubiri datorate în urma verificării condiţiilor răspunderii civile delictuale 
astfel cum aceasta este reglementată de art. 998 şi 999 Cod civil. 

 În ceea ce priveşte Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, se 
apreciază că în primul rând nici această lege nu are legătură cu soluţionarea cauzei, raportat la 
obiectul acţiunii deduse judecăţii, condiţii în care nu se mai impune a se analiza în ce măsură 
ar fi posibilă sau nu sesizarea Curţii Constituţionale referitor la o lege abrogată la momentul 
sesizării Curţii Constituţionale, dar în vigoare la data la care au fost săvârşite faptele invocate 
de către reclamant, legea fiind abrogată numai în anul 2006, fiind vorba deci despre o lege 
aplicabilă litigiului conform principiului tempus regit actum. 

 Având în vedere considerentele de mai sus se apreciază de către Curte că în mod corect 
Tribunalul Bistriţa-Năsăud a respins ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate 
invocată, conform alin. 5 al art. 29 din Legea nr.47/1992 instanţa în faţa căreia a fost invocată 
excepţia fiind îndrituită să o respingă ca inadmisibilă, respingând deci şi cererea de sesizare a 
Curţii Constituţionale în vederea pronunţării asupra excepţiei, în cazul în care nu sunt 
îndeplinite cerinţele prevăzute de alin.1, 2 sau 3 ale art.29 din lege. 

Prin urmare, neverificându-se nici un motiv de nelegalitate în cea ce priveşte încheierea 
atacată, în temeiul art. 312 alin. 1 C.pr.civ. instanţa va respinge ca nefondat recursul declarat 
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de reclamantul Gavriloiu Dumitru-George împotriva încheierii civile din 17.02.2011 a 
Tribunalului Bistriţa-Năsăud pronunţată în dosar nr. zzzz/112/2010, pe care o va menţine ca 
legală, cauza urmând a fi înaintată Tribunalului Bistriţa-Năsăud în vederea judecării. 
(Judecător Anamaria Câmpean) 

 

Cerere de obligare a Statului Român prin Ministerul Finanţelor Publice la plata 
preţului de piaţă al apartamentului cumpărat în temeiul Legii nr. 112/1995, ca 
urmare a constatării nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare 

pentru fraudă la lege. Respingere  

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 804 din 2 martie 2011  

Prin sentinţa civilă nr. 1843/2010 pronunţată în şedinţa publică din 10 februarie 2010 
a Judecătoriei Cluj Napoca s-a respins acţiunea civila formulata de reclamanţii C.Z.S. si 
C.O.L., împotriva paratului Ministerul Finanţelor Publice, având ca obiect pretenţii formulate 
in temeiul Legii nr. 1/2009. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut în esenţă următoarele: 
Prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 32031/19.12.1996 încheiat cu SC C. SA 

reclamanţii au dobândit in proprietate apartamentul nr.2 situat in Cluj-Napoca, str. A. 
(actualmente str. B.), apartament înscris in CF 123559 Cluj, cu nr.topo.642/1/II. 

 Prin decizia civilă nr. 87/2003 pronunţata in dosarul nr. 3175/2003 Curtea de Apel 
Timişoara a admis apelurile declarate împotriva sentinţei civile nr. 120/2001 a Tribunalului 
Cluj, a admis acţiunea reclamanţilor, a constatat ca aceştia au calitatea de moştenitori legali 
acceptaţi după defuncţii proprietari tabulari; au constatat nulitatea absoluta a contractelor de 
vânzare-cumpărare încheiate in temeiul Legii nr.112/1995 cu privire la apartamente din imobil 
si a dispus rectificarea cărţilor funciare aferente. Hotărârea a devenit irevocabila prin 
respingerea recursurilor declarate prin dec.civ.nr.325/2007 a Curţii de Apel Timişoara.  

In ceea ce priveşte contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu persoane fizice, 
printre care si contractul de vânzare-cumpărare nr. 32031/19.12.1996 încheiat cu reclamanţii 
din prezenta cauza, atât instanţa de apel cât si cea de recurs au apreciat ca au fost încheiate 
prin frauda la lege, cu nerespectarea dispoziţiilor art. 9 din Legea nr.112/1995.  

S-a arătat ca dispoziţiile textului legal menţionat au dat posibilitatea chiriaşilor-titulari 
de contract ai apartamentelor ce nu se restituie foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, 
de a opta, după expirarea termenului de 6 luni prevăzut de art. 14 din lege, pentru cumpărarea 
acestor apartamente.  

La încheierea contractelor de vânzare-cumpărare ce au făcut obiectul dosarului 
nr.3175/2003, printre care si contractul de vânzare-cumpărare nr. 32031/19.12.1996 nu a fost 
respectat termenul menţionat, cererea de restituire a imobilului fiind depusa de câtre 
moştenitorii proprietarilor tabulari in data de 27.06.1996 si nefiind soluţionata la momentul 
încheierii contractelor de vânzare-cumpărare.  

În condiţiile in care reclamanţii din prezenta cauza nu au depus minime diligente 
pentru a afla situaţia actuala a imobilului ba, mai mult chiar, nu au obţinut anterior 
cumpărării nici viza de vânzare de la Direcţia de Administrare a Imobilelor de Stat, Curte de 
Apel Timişoara a apreciat ca atât Consiliul Local al mun. Cluj-Napoca, cat si comparatorii au 
dat dovada de rea-credinţă. 

 După completările aduse prin Legea nr.1/2009 Legii nr.10/2001, respectiv a 
introducerii art.501 Cod proc. civ., reclamanţii au înregistrat prezenta acţiune prin care au 
solicitat obligarea Ministerului Finanţelor Publice la restituirea preţului de piaţă al 
apartamentului potrivit standardelor internaţionale. 

 Având în vedere ca potrivit art.501 alin.2 din Legea nr.10/2001 modificată, preţul de 
piaţă se stabileşte prin expertiza de specialitate, instanţa investita cu soluţionarea cauzei a 
admis cererea în probaţiune formulata si a dispus efectuarea expertizei de specialitate. Potrivit 
acesteia, valoarea apartamentului situat in Cluj-Napoca, str. B. nr.19 este de 260.000 lei. 
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 În conformitate cu dispoziţiile art.501 alin.1 din Legea nr.10/2001 modificată 
proprietarii ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu respectarea dispoziţiilor 
Legii nr.112/1995, au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive si irevocabile au 
dreptul la restituirea preţului de piaţă al imobilelor, stabilit conform standardelor 
internaţional de evaluare. 

 În condiţiile in care dispoziţiile art.50 alin.2 din Legea nr.10/2001 modificată nu au 
fost abrogate, reiese ca doar in situaţia in care contractul de vânzare-cumpărare desfiinţat a 
fost încheiat cu respectarea dispoziţiilor Legii nr.112/1995 cumpărătorii au dreptul la 
restituirea preţului de piaţă al imobilului. In situaţia in care contractul de vânzare-cumpărare 
a fost încheiat cu eludarea Legii nr.112/1995 cumpărătorii au dreptul la restituirea preţului 
achitat, actualizat la data plăţii. 

Reclamanţii au încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr. 32031/19.12.1996 cu 
eludarea Legii nr.112/1995, astfel încât s-a constatat că nu pot beneficia de dispoziţiile art.501 
din Legea nr.10/2001 modificată în condiţiile in care reclamanţii au formulat cererea de 
restituire a preţului doar in baza dispoziţiilor legale menţionate anterior, instanţa de fond a 
respins acţiunea formulată.  

 Prin decizia civilă nr. 576/A/24.11.2010 a Tribunalului Cluj s-a respins apelul declarat 
de apelanţii C.Z.S. şi C.O.L., împotriva sentinţei civile nr.1843/10 Februarie 2010, a 
Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost păstrată în întregime. 

Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut următoarele: 
Din interpretarea dispoziţiilor art. 501 din Legea nr.10/2001, rezultă că pentru a 

beneficia de restituirea preţului de piaţă al imobilului pe care l-a deţinut în baza unui contract 
de vânzare-cumpărare desfiinţat este necesară îndeplinirea a două condiţii: desfiinţarea 
contractului de vânzare cumpărare prin hotărâri irevocabilă şi respectarea la încheierea 
contractului desfiinţat a dispoziţiilor Legii nr. 112/1995. 

Cu privire la prima condiţie, contractul de vânzare-cumpărare nr. 32031/19.12.1996, 
încheiat între reclamanţi şi Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, care a conferit dreptul 
de proprietate al reclamantului asupra imobilului din litigiu a fost desfiinţat prin decizia civilă 
nr. 87/2003 pronunţata in dosarul civil nr. 3175/2003 Curtea de Apel Timişoara, irevocabilă 
prin respingerea recursului.  

In ceea ce priveşte contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu persoane fizice, 
printre care si contractul de vânzare-cumpărare nr.32031/19.12.1996 încheiat cu reclamanţii 
din prezenta cauza, atât instanţa de apel cât si cea de recurs au apreciat ca au fost încheiate 
prin frauda la lege, cu nerespectarea dispoziţiilor art.9 din Legea nr.112/1995.  

Susţinerile apelanţilor in sensul ca instanţa de fond trebuia sa facă o noua reanalizare a 
culpei parţilor la încheierea contractului de vânzare cumpărare, tribunalul a reţinut ca fiind 
neîntemeiate aceste susţineri întrucât prin hotărârile mai sus arătate s-a statuat cu putere de 
lucru judecat cu privire la respectarea dispoziţiilor Legii 112/1995 , la încheierea contractului 
de vânzare-cumpărare 32031/19.12.1996, încheiat între reclamanţi şi Consiliul local al 
municipiului Cluj-Napoca. 

Ca atare, reclamanţii-apelanţi nu sunt îndreptăţiţi la restituirea valorii de piaţa a 
imobilului din litigiu. 

Împotriva acestei decizii au declarat recurs în termen legal reclamanţii, solicitând 
modificarea, în sensul admiterii apelului, schimbării sentinţei civile nr. 1843/10.02.2010 a 
Judecătoriei Cluj-Napoca, şi admiterii acţiunii astfel cum a fost formulată, cu cheltuieli de 
judecată. 

În susţinerea recursului reclamanţii au menţionat motivul de modificare prev. de art. 
304 pct. 9 Cod proc.civ., invocând următoarele motive: 

Adoptarea art. 501 din Legea nr.10/2001, impune o reapreciere a contractelor de 
vânzare-cumpărare încheiate în baza Legii nr. 112/1995, sub aspectul respectării prevederilor 
acestui act normativ, din perspectiva cumpărătorilor. 

Reclamanţii au invocat practică judiciară în materie, respectiv hotărâri judecătoreşti 
irevocabile, prin care s-a statuat în baza art. 1 din Protocolul nr. 1 al C.E.D.O. că se impune 
despăgubirea reală, corespunzătoare prejudiciului suferit, urmare a anulării unui act ce 
conferă proprietatea asupra unui bun în înţelesul convenţiei. 
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Reclamanţii au respectat la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare 
condiţiile Legii nr. 112/1995, existenţa unei cereri de restituire formulată în baza Legii nr. 
112/1995 de către moştenitorii fostului proprietar, fiind cunoscută doar de către vânzător. 
Reclamanţilor li se impută culpa vânzătorului de care însă aceştia nu pot fi răspunzători. 

Titlul în baza căruia a fost preluat imobilul era considerat valabil la momentul încheierii 
contractului de vânzare-cumpărare de către reclamanţi, tot la acelaşi moment restituirea în 
natură potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995 putând fi dispusă numai cu privire la 
apartamentele în care fie locuiau foştii proprietari sau moştenitorii acestora, fie erau libere. 

În sarcina reclamanţilor nu poate fi reţinută o nerespectare a dispoziţiilor Legii nr. 
112/1995, aceasta revenindu-i în exclusivitate vânzătorului. 

Acţiunea reclamanţilor se impune a fi admisă şi raportat la prev. art. 1 din Protocolul nr. 
1 al C.E.D.O.  

Prin întâmpinarea formulată, pârâtul a solicitat respingerea recursului. 
 Analizând recursul formulat prin prisma motivelor invocate, curtea constată că 

acesta este nefondat, urmând a fi respins pentru următoarele considerente:  
În ce priveşte practica judiciară în materie, invocată de către reclamanţi în cadrul 

motivelor de recurs, curtea constată că în actuala reglementare jurisprudenţa nu constituie 
izvor de drept, judecătorii se supun numai legii. 

Motivul prin care reclamanţii solicită reanalizarea din perspectiva lor a îndeplinirii 
condiţiilor prev. de Legea nr. 112/1995, la momentul încheierii contractului de vânzare-
cumpărare, încălcarea acestor cerinţe, cauză care a stat la baza constatării nulităţii absolute a 
contractului lor de vânzare-cumpărare fiind imputabilă exclusiv vânzătorului, este nefondat, 
urmând a fi înlăturat. 

Aşa cum corect au reţinut instanţele de fond, încălcarea condiţiilor prev. de art. 9 din 
Legea nr. 112/1995, ca şi cauză de nulitate absolută a contractului de vânzare-cumpărare nr. 
32031/19.12.1996, a fost statuată cu putere de lucru judecat prin decizia civilă nr. 87/2003 a 
Curţii de Apel Timişoara, irevocabilă prin decizia civilă nr. 325/2007 a aceleiaşi instanţe. 

Această încălcare a constat în speţă în nerespectarea termenului prev. de art. 14 din 
Legea nr. 112/1995, respectiv încheierea contractului de vânzare-cumpărare anterior expirării 
termenului de 6 luni, de soluţionare a cererii de restituire formulată de către moştenitorii 
proprietarilor tabulari la data de 27.06.1996. 

Reclamanţii afirmă că singurul care avea cunoştinţă despre depunerea cererii de 
restituire a imobilului de către moştenitorii fostului proprietar tabular era vânzătorul. Acest 
aspect nu este real, listele cu imobilele revendicate au fost afişate, fiind publice, orice persoană 
interesată putând lua cunoştinţă despre împrejurarea că un imobil face obiectul unei 
revendicări. 

Prin urmare, reclamanţii aveau posibilitatea anterior încheierii contractului de vânzare-
cumpărare să întreprindă demersuri pentru a afla dacă imobilul pe care intenţionează să îl 
cumpere este sau nu revendicat. 

Acest motiv de recurs însă este nefondat şi pentru că o autoritate de lucru judecat – în 
speţă statuarea irevocabilă asupra împrejurării că actul de vânzare-cumpărare încheiat de 
reclamanţi s-a făcut prin eludarea art. 9 din Legea nr. 112/1995 – nu poate fi rediscutată, 
reanalizată, reapreciată, aceasta constituind practic principala caracteristică a autorităţii de 
lucru judecat, o reanalizare a acestui aspect fiind de natură să înfrângă această autoritate ce stă 
la baza stabilităţii raporturilor juridice.  

Legea nr.10/2001 a fost modificată sub aspectul despăgubirii foştilor chiriaşi 
cumpărători în baza Legii nr. 112/1995, prin Legea nr. 1/2009. 

Astfel, art. 50 alin. 2 din acest act normativ face referire la cererile sau acţiunile în 
justiţie privind restituirea preţului actualizat plătit de chiriaşii ale căror contracte de 
vânzare-cumpărare, încheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995 au fost desfiinţate 
prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. 

Art. 501 din acelaşi act normativ prevede că, proprietarii ale căror contracte de vânzare-
cumpărare încheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, au fost desfiinţate prin 
hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, au dreptul la restituirea preţului de piaţă al 
imobilelor, stabilit conform standardelor intenţionale de evaluare. 
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Cele două dispoziţii legale evocate sunt clare, lipsite de echivoc şi nesusceptibile de 
interpretare. 

Astfel, beneficiază de restituirea preţului actualizat cumpărătorii ale căror contracte de 
vânzare-cumpărare, încheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995 au fost desfiinţate 
prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. 

Beneficiază de restituirea preţului de piaţă al imobilului cumpărat, stabilit conform 
standardelor intenţionale de evaluare, proprietarii ale căror contracte de vânzare-cumpărare 
încheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, au fost desfiinţate prin hotărâri 
judecătoreşti definitive şi irevocabile. 

Singurul criteriu menţionat de legiuitor este acela vizând încheierea contractului de 
vânzare-cumpărare, ulterior anulat prin hotărâre judecătorească irevocabilă, cu eludarea – 
pentru aplicarea art. 50 alin. 2 din Legea nr. 10/2001- respectiv respectarea prevederilor Legii 
nr. 112/1995 –pentru aplicarea disp. art. 501 din acelaşi act normativ.  

Contractul de vânzare-cumpărare încheiat de reclamanţi a fost anulat prin decizia civilă 
nr. 87/2003 a Curţii de Apel Timişoara, irevocabilă prin decizia civilă nr. 325/2007 a aceleiaşi 
instanţe, hotărâri prin care s-a reţinut încheierea contractului de vânzare-cumpărare de către 
reclamanţi cu încălcarea art. 9 din Legea nr. 112/1995. 

În fine, motivul de recurs vizând îndreptăţirea reclamanţilor la restituirea preţului de 
piaţă raportat la prevederile art. 1 din Protocolul nr. 1 la C.E.D.O., curtea constată că acest 
motiv este inadmisibil, potrivit art. 316 Cod proc.civ., raportat la art. 292 alin. 1 Cod proc.civ., 
fiind invocat pentru prima dată în recurs, omisso medio, în cadrul motivelor de apel un astfel 
de considerent neregăsindu-se. 

Pentru aceste considerente, în baza art. 312 alin. 1 Cod proc.civ. (Judecător Marta Vitos) 
 

Indemnizaţie de şomaj. Persoană ce nu a avut un stagiu de cotizare de minim 12 
luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii. 

Neîndreptăţire  

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 817 din 2 martie 2011  

Prin sentinţa civilă nr. 3670 din 24 august 2010 pronunţată de Tribunalul Sălaj în 
dosarul nr. 4326/84/2010 s-a respins ca nefondată cererea precizată formulată de 
contestatorul PINTEA AUGUSTIN, împotriva dispoziţiei nr.2555 emisă de intimata AGENŢIA 
PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ SĂLAJ, precum şi acordarea venitului de 
completare aferent indemnizaţiei de şomaj. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că la data de 29 martie 2010 
raporturile de muncă ale petentului Pintea Augustin au încetat, la data de 26 februarie 2010, 
petentul a beneficiat de serviciile de preconcediere acordate de pârâtă. 

 Petentul a depus cererea de acordare a indemnizaţiei de şomaj la data de 22 aprilie 
2010. 

 Potrivit art.34 alin.1 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă, „şomerii.beneficiază de indemnizaţie de şomaj dacă 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în 
ultimele 24 luni premergătoare datei înregistrării cererii; b) nu realizează venituri sau 
realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului 
social de referinţă, în vigoare, c) nu îndeplinesc condiţiile de pensionare, conform legii; d) sunt 
înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au 
domiciliul sau, după caz, reşedinţa, dacă au avut ultimul loc de muncă sau au realizat venituri 
în acea localitate. 

 Ultimele 24 de luni anterioare datei înregistrării cererii la petentă, care este 22 aprilie 
2010, se încadrează în perioada 22 aprilie 2008–21 aprilie 2010. În cadrul acestor limite, în 
perioada 4 noiembrie 2008 – 3 noiembrie 2009, petentul a beneficiat de salariu fără plată. 
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 Conform disp.art.49 Codul Muncii, suspendarea contractului individual de muncă are 
ca efect suspendarea prestării muncii de către salariat şi plăţii drepturilor de natură salarială 
de către angajator. 

 Părţile nu au stabilit dacă anumite drepturi şi obligaţii pot să existe pe durata 
suspendării contractului individual de muncă, ca de exemplu plata contribuţiei la bugetul 
asigurărilor sociale de stat. 

 Prin urmare, stagiul de cotizare de minimum 12 luni din ultimele 24 luni 
premergătoare date înregistrării cererii constă în suma perioadelor de timp în care petentul a 
prestat efectiv muncă. 

 Având în vedere acest mod legal de calcul, rezultă că petentul a lucrat în perioada 22 
aprilie 2008 – 29 martie 2010 (dată la care au încetat raporturile de muncă) 11 luni şi 7 zile, 
care echivalează cu stagiul de cotizare. 

 Potrivit art.34 din Legea 76/2002, stagiul de cotizare se calculează de la data 
înregistrării cererii de acordare a indemnizaţiei de şomaj (în speţă, 22 aprilie 2010), în urmă 
până la împlinirea perioadei de 24 luni, nu de la încetarea raporturilor de muncă (în speţă 29 
martie 2010). 

 Având în vedere motivele expuse, instanţa a constatat că Dispoziţia nr. 2555/20 mai 
2010 prin care pârâta a respins cererea petentului pentru acordarea ajutorului de şomaj este 
legală şi temeinică.  

 Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul Pintea Augustin solicitând 
modificarea acesteia în sensul admiterii contestaţiei. 

 În motivare, se arătă că, întrucât înregistrarea cererii de acordare a indemnizaţiei de 
şomaj a fost făcută în intervalul de 30 de zile de la desfacerea contractului de muncă, respectiv 
la data de 22.04.2010. 

 La data de 29.03.2010, când i-a fost desfăcut contractul de muncă, lista cu salariaţii 
disponibilizaţi de calea ferată se afla la AOFM Sălaj, astfel încât această dată trebuia luată în 
considerare, iar nu data la care a depus actele solicitate, inclusiv cartea de muncă, care i-a fost 
eliberată de unitate numai la data de 21.04.2010, când a depus-o la AOFM. 

 Consideră că i s-a făcut o nedreptate, întrucât deşi dreptul la şomaj se naşte cu data de 
29.03.2010, AOFM a luat în calcul o altă dată pentru calcularea stagiului de cotizare. 

 Intimata AGENŢIA JUDEŢENĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ SĂLAJ 
prin întâmpinare (f.7) a solicitat respingerea recursului. 

Analizând actele si lucrările dosarului, din perspectiva criticilor formulate în cererea 
de recurs şi prin prisma apărărilor din întâmpinare, Curtea constată că recursul este 
nefondat, astfel că, în temeiul dispoziţiilor art. 312 alin. 1 din C.proc.civ., îl va respinge ca 
atare, pentru considerentele ce urmează a fi expuse în cuprinsul prezentei decizii: 

 Conform prevederilor art. 34 alin. 1 lit. a din Legea nr. 76/2002, privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj si stimularea ocupării forţei de muncă, condiţia care trebuie 
îndeplinită, pentru a putea beneficia de indemnizaţia de şomaj, este aceea de a avea un stagiu 
de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării 
cererii. 

 Aşa cum în mod corect a reţinut şi tribunalul, punctul de plecare în stabilirea perioadei 
de 24 de luni, îl constituie data înregistrării cererii de acordare a indemnizaţiei de şomaj la 
pârâta AJOFM, care în speţă este 22.04.2010, textul legal neindicând nici o excepţie în acest 
sens, neavând relevanţă sub acest aspect data la care au încetat raporturile de muncă sau data 
la care a fost eliberată cartea de muncă.  

Pentru a putea beneficia de drepturile acordate şomerilor, aşa cum s-a arătat mai sus, 
reclamantul trebuia să realizeze un stagiu de cotizare, adică de o perioadă in care s-a plătit 
contribuţia de asigurări pentru şomaj, de minim 12 luni, însă, în total stagiul de cotizare 
realizat este de doar 11 luni 7 zile.  

 Aşa cum în mod just s-a reţinut şi de către prima instanţă, în cauză reclamantul nu este 
îndreptăţit la acordarea drepturilor de şomaj, nefiind îndeplinită condiţia realizării stagiului 
minim de 12 luni anterior depunerii cererii la pârâtă, sens în care soluţia primei instanţe, de 
respingere a contestaţie îndreptată împotriva deciziei emise de pârâtă, se constată a fi cea 
legală. 
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 Pârâta nu a emis decizia de atacată prin care a respins cererea de acordare a 
indemnizaţiei de şomaj ca urmare a nerespectării termenului de 30 de zile prevăzut de art. 38 
din Legea nr. 76/2002, aşa cum în mod greşit se invocă de către recurent, ci doar ca urmare a 
neîndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 34 din lege privitoare la stagiul de cotizare.  

Problema respectării termenului 30 de zile prevăzut de art. 38 din Legea nr. 76/2002 şi 
invocat de recurent avea relevanţă doar în situaţia în care s-ar fi realizat stagiul de cotizare de 
minim 12 luni, caz în care s-ar fi determinat în mod diferit momentul de la care se acordă 
indemnizaţia de şomaj, astfel: de la data încetării raporturilor de muncă dacă cererea este 
formulată în termen de 30 zile de la această dată sau începând cu data înregistrării cererii, 
dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de 30 de zile. 

Susţinerea reclamantului, potrivit căreia nu a putut intra în posesia carnetului de 
muncă şi că acesta ar fi fost motivul respingerii cereri sale, este nefondată, deoarece 
reclamantul avea posibilitatea de expedia prin poştă cererea către pârâtă. 

Ţinând seama de aceste considerente, Curtea apreciază ca hotărârea fondului este legală 
şi temeinică, astfel ca o va menţine ca atare, urmând ca în temeiul dispoziţiilor art. 312 alin. 1 
C.proc.civ. să respingă, ca nefondat, recursul declarat de recurenta reclamantă, în cauză 
nefiind incidente motivele de recurs invocate. (Judecător Sergiu Cătălin Boboş) 

Prescripţia dreptului la acţiune. Contract de vânzare-cumpărare cu clauză de 
întreţinere. Data de la care curge termenul de prescripţie: data la care a fost 

îndeplinit ultimul act de întreţinere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 833 din 3 martie 2011 

Prin Sentinţa civilă nr. 4353/29.03.2010 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în 
dosarul nr. yyy/211/2009 a fost admisă excepţia prescripţiei şi în consecinţă: 

A fost respinsă acţiunea civilă formulată, precizată şi extinsă de reclamanta B.L.E., în 
contradictoriu cu pârâţii V.M. şi VARGHA JENO LASZLO. 

Au fost obligaţi reclamanţii să plătească pârâţilor cheltuieli de judecată în sumă de 1428 
lei. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
 Contractul a cărui rezoluţiune s-a solicitat în prezenta cauză, intitulat contract de 

vânzare-cumpărare provizoriu, a fost încheiat sub semnătură privată, deşi avea ca obiect un 
imobil, astfel că nu poate constitui un veritabil contract de vânzare-cumpărare, neavând efect 
translativ de proprietate, în lipsa formei autentice. De altfel, imobilul fusese dobândit prin 
cumpărare în baza Legii 112/1995, astfel că, potrivit art. 9 al. 8 din Legea 112/1995, nu putea fi 
înstrăinat timp de 10 ani.  

Aşadar, contractul este de fapt o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare, ce dă 
naştere doar la un drept de creanţă, astfel că nu-i sunt aplicabile prevederile art. 1368 Cod 
civil.  

 Dat fiind că s-a invocat ca motiv de rezoluţiune neîndeplinirea obligaţiei de întreţinere, 
instanţa a reţinut că dreptul de a formula acţiunea în rezoluţiune se stinge în termenul de 
prescripţie de 3 ani prev. de art. 3 din Decretul 167/1958 şi se naşte de la momentul la care nu 
a mai fost prestată întreţinerea.  

Reclamanta, ca succesoare în drepturi a numitei Ramontan Erzsebet (titulara 
contractului), a preluat drepturile antecesoarei sale. Aşadar, Ramontan Erzsebet avea dreptul 
să solicite rezoluţiunea în timpul vieţii ei, în termen de 3 ani de la momentul la care nu i s-a 
mai prestat întreţinerea, iar după decesul acesteia, succesoarea ei în drepturi nu poate decât să 
continue termenul, de unde a rămas. În acest sens, a se vedea jurisprudenţa (Fr. Deak, Tratat 
de drept civil. Contracte speciale) care a arătat că acţiunea în rezilierea contractului de 
întreţinere este patrimonială, chiar dacă obligaţia de întreţinere este intuitu persone, deci se 
transmite la succesori, dar în termenul de prescripţie, în acelaşi sens fiind şi practica fostului 
Tribunal Suprem.  

 Din lipsa stabilirii unui moment exact de la care nu s-ar mai fi prestat întreţinerea, se 
poate aprecia că, cel mai târziu, termenul de prescripţie a început să curgă de la decesul 
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numitei Ramontan Erzsebet, intervenit la data de 18.11.2004 (aşa cum s-a menţionat în sent. 
civ. 7000/2008, f. 52 din dos. 15.521/211/2008).  

 Faţă de această dată, introducerea prezentei acţiuni la data de 03.11.2008, apare ca 
fiind prescrisă.  

 De asemenea, instanţa a avut în vedere că se solicită rezoluţiunea contractului pe 
motive de neplata preţului şi neprestarea întreţinerii, ori suspendarea dreptului de a vinde 
apartamentele dobândite în baza Legii 112/1995, pe o perioadă de 10 ani, nu a suspendat 
obligaţiile de plată a preţului şi nici de întreţinere, ci doar obligaţia de a încheia în viitor 
contractul autentic de vânzare-cumpărare. Aşadar, disp. art. 9 al. 8 din Legea 112/1995 nu 
prezintă relevanţă, neproducând nici un efect în speţă.  

Nici susţinerile reclamantei, conform cu care, prin introducerea cererii de anulare a 
contractului, (formulată pe cale reconvenţională în dos. nr. 12298/211/2007), a fost întrerupt 
termenul de prescripţie, nu au putut fi reţinute, dat fiind că cererea reconvenţională a fost 
respinsă, soluţia fiind definitivă, deci are putere de lucru judecat. Ori, potrivit art. 16 alin. 2 din 
Decretul 167/1958, “prescripţia nu este întreruptă dacă s-a pronunţat încetarea procesului, 
dacă cererea de chemare în judecată a fost respinsă, anulată sau dacă s-a perimat”.  

Prin Decizia civilă nr. 470/A din 05.10.2010 pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul 
nr. yyy/211/2009 s-a respins excepţia prescripţiei. 

 Totodată s-a admis apelul declarat de reclamanta B.L.E. împotriva Sentinţei civile nr. 
4353/29.03.2010 pronunţată în dosar nr. yyy/211/2009 al Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care a 
desfiinţat-o în întregime şi s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut următoarele: 
Contractul a cărui rezoluţiune se solicită în prezenta cauză, intitulat contract de 

vânzare-cumpărare provizoriu, a fost încheiat sub semnătură privată, deşi avea ca obiect un 
imobil, astfel că nu poate constitui un veritabil contract de vânzare-cumpărare, neavând efect 
translativ de proprietate, în lipsa formei autentice, îndeplinind însă condiţiile de valabilitate 
ale unei promisiuni sinalagmatice de vânzare-cumpărare.  

În mod evident, antecontractul a cărei rezoluţiune se solicită a dat naştere unui raport 
juridic ce se caracterizează prin reciprocitatea obligaţiilor ce revin părţilor şi prin 
interdependenţa obligaţiilor reciproce.  

Or, imobilul, obiect al antecontractului de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere 
fusese dobândit prin cumpărare în baza Legii 112/1995, astfel că, potrivit art. 9 al. 8 din Legea 
112/1995, nu putea fi înstrăinat timp de 10 ani.  

Acest termen de 10 ani, în mod evident, se înscrie în categoria termenelor suspensive 
astfel cum sunt acestea tratate în dispoziţiile art. 1022-1025 Cod civil. 

În ceea ce priveşte efectele termenului suspensiv asupra obligaţiilor , în speţa de faţă 
obligaţia de plată a preţului şi a prestării întreţinerii , respectiv obligaţia de perfectare a 
contractului în formă autentică în vederea realizării efective a transferului dreptului de 
proprietate , trebuie reţinut că un astfel de termen amână exigibilitatea obligaţiei, iar 
împlinirea termenului valorează scadenţă şi creditorul poate cere executarea obligaţiei. 

Astfel cum s-a pronunţat într-o decizie de îndrumare, cu privire la interpretarea art. 12 
din Decretul 144/1958, Plenul fostului Tribunal Suprem dreptul la acţiunea în restituire a 
sumelor plătite are ca temei neexecutarea de către proprietarul bunului a obligaţiei ce-i revine 
din antecontract şi se prescrie în termen de 3 ani, care începe să curgă de la data când 
cumpărătorul a cunoscut că încheierea contractului de vânzare-cumpărare nu mai poate avea 
loc. 

Dacă părţile au stabilit un termen pentru perfectarea vânzării, prescripţia urmează a se 
calcula de la expirarea acestui termen. 

Or, în speţa de faţă, însuşi legiuitorul a statuat prin dispoziţiile art. 9 al. 8 din Legea 
112/1995 interdicţia de înstrăinare pe o perioadă determinată de 10 ani. 

Astfel, în cazul de faţă, obligaţia de perfectare în formă autentică a contractului de 
vânzare cumpărare a imobilului dobândit în temeiul Legii 112/1995 a devenit scadentă la 
expirarea perioadei de interdicţie de 10 ani, respectiv la data de 31 martie 2007, pe cale de 
consecinţă şi obligaţia corelativă interdependentă de plată a preţului şi prestare a întreţinerii a 
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devenit exigibilă tot la această dată , cu toate că o parte a obligaţiilor au fost executate în 
interiorul termenului suspensiv. 

Potrivit art.7 alin 3 din Decretul 167/1958 ” dacă dreptul este sub condiţie suspensivă 
sau cu termen suspensiv prescripţia începe să curgă de la data când s-a împlinit condiţia sau 
termenul „ astfel că în speţa de faţă prescripţia a început să curgă de la data de 31 martie 2007. 

În aceste condiţii, depunându-se acţiunea civilă, în dosarul xxx/211/2008 al 
Judecătoriei Cluj-Napoca, la data de 03 noiembrie 2008 tribunalul a apreciat că în mod greşit 
a statuat prima instanţă ca fiind prescrisă acţiunea reclamantei apelante, sens în care a fost 
respinsă excepţia prescripţiei dreptului la acţiune în sens procesual. 

Întrucât în speţă devin incidente dispoziţiile art. 297 Cpr civ tribunalul a admis apelul 
declarat de reclamanta B.L.E. împotriva Sentinţei civile nr. 4353/29.03.2010 pronunţată în 
dosar nr. yyy/211/2009 al Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care a desfiinţat-o în întregime şi a 
dispus trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe, urmând ca în rejudecare prima 
instanţă să administreze întreaga probaţiune necesară unei juste soluţionări pe fond a cauzei. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs pârâţii V.M. şi V.J.L., solicitând 
admiterea recursului şi în consecinţă, respingerea apelului declarat de către reclamanta 
B.L.E. împotriva sentinţei civile nr. 4353/2010 a Judecătoriei Cluj-Napoca, menţinându-se în 
totalitate sentinţa. S-au solicitat cheltuieli de judecată. 

S-a arătat că decizia recurată este lipsită de temei legal, fiind dată cu încălcarea sau 
aplicarea greşită a legii, motiv de recurs prev. de art. 304 pct. 9 Cod proc.civ., instanţa de apel 
a interpretat greşit actul juridic dedus judecăţii, schimbând natura ori înţelesul lămurit şi vădit 
neîndoielnic al acestuia, motiv de recurs prev. de art. 304 pct. 8 Cod proc.civ. Totodată, s-a 
învederat că decizia recurată nu cuprinde motivele pe care se sprijină sau cuprinde motive 
contradictorii ori străine de natura pricinii, motiv de recurs prev. de art. 304 pct. 7 Cod 
proc.civ.  

O primă eroare de judecată comisă de către instanţa de apel constă în interpretarea şi 
aplicarea greşită a art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995, instanţa de apel calificând în mod 
corect durata interdicţiei de înstrăinare prevăzută de acest text de lege, ca fiind un termen 
suspensiv, dar apreciind în mod greşit că un astfel de termen amână exigibilitatea tuturor 
obligaţiilor generate de antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat între părţi. Conform 
celor reţinute de către instanţa de apel, obligaţia de întreţinere ar fi devenit exigibilă abia la 
data de 31.03.2007, deci după împlinirea a trei ani de la decesul întreţinutei, care s-a produs la 
data de 18.11.2004. 

O a doua eroare de judecată decurge din prima şi constă în interpretarea greşită a art. 7 
alin. 3 din Decretul nr. 167/1958. În cazul obligaţiilor de întreţinere dreptul de a cere 
rezoluţiunea contractului pentru neexecutarea prestaţiei de întreţinere aparţine persoanei 
întreţinute, putând fi continuată de către moştenitori cu condiţia ca acţiunea să fi fost 
introdusă în termenul general de prescripţie de 3 ani, ceea ce în speţă nu s-a întâmplat. 

S-a mai arătat că instanţa de apel a ignorat apărările invocate prin întâmpinarea depusă 
la dosar, apărări prin care s-a arătat că în cazul rezoluţiunii unei promisiuni de vânzare-
cumpărare acţiunea vânzătorului nu este una reală, ci una personală, prescriptibilă în 
termenul general de prescripţie de 3 ani. Chiar dacă s-ar admite că obligaţia de întreţinere 
aflată în curs de executare la momentul decesului întreţinutului s-ar transmite la moştenitorii 
acestuia, dreptul lor de a cere rezoluţiunea fiind un drept de creanţă, se prescrie în termen de 3 
ani calculaţi de la data ultimului act de întreţinere, în cazul de faţă, termenul de prescripţie 
fiind de multă vreme depăşit. 

De altfel, deoarece nu s-a putut preciza care a fost data ultimului act de întreţinere, 
termenul de prescripţie a fost calculat începând cu data decesului întreţinutei, 18.11.2004, 
raportat la data introducerii acţiunii, 3.11.2008, acţiunea fiind prescrisă. 

În apărare intimata B.L.E. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
recursului, cu cheltuieli de judecată. 

 Analizând recursul declarat de către pârâţii V.M. şi V.J.L., prin prisma motivelor 
invocate, Curtea reţine următoarele: 

 Singura chestiune care se impune a fi lămurită de către instanţa de recurs este aceea a 
datei de la care începe să curgă termenul de prescripţie în ceea ce priveşte acţiunea civilă 
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având ca obiect rezoluţiunea antecontractului de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere, 
termenul de prescripţie de 3 ani incident în cauză raportat la obiectul acţiunii nefiind contestat 
de către părţi. 

 În vederea clarificării acestui aspect, trebuie avut în vedere faptul că antecontractul a 
cărei rezoluţiune se solicită nu este unul tipic de vânzare-cumpărare, cuprinzând şi o clauză de 
întreţinere, clauză de asemenea necontestată de către părţi. 

 În această situaţie, raportat la prevederile art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995, trebuie 
clarificat dacă se poate vorbi despre stabilirea unor momente diferite de la care să înceapă a 
curge termenul de prescripţie, în funcţie de obligaţiile asumate şi a căror valorificare se 
încearcă prin promovarea cererii de chemare în judecată. 

 În ceea ce priveşte obligaţia de perfectare a contractului în formă autentică, este 
evident că raportat la dispoziţiile art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995, care instituie interdicţia 
înstrăinării imobilelor care fac obiectul acestei legi pentru o perioadă de 10 ani, termenul de 
prescripţie al dreptului de a cere perfectarea actului în formă autentică nu poate începe a curge 
înainte de expirarea duratei termenului de 10 ani prevăzut în legea specială. 

 Referitor însă la obligaţia de întreţinere, având în vedere şi caracterul alimentar al 
acesteia, este evident că această obligaţie stipulată în antecontract în sarcina promitenţilor 
cumpărători nu putea fi îndeplinită de către aceştia decât în timpul vieţii promitentei 
vânzătoare. 

 Dacă s-ar aprecia că există un singur moment al exigibilităţii obligaţiilor prevăzute în 
contract, indiferent de natura acestora, s-ar ajunge la situaţia ca în cazul dedus judecăţii 
obligaţia de întreţinere să fie apreciată ca fiind exigibilă numai după decesul creditoarei 
obligaţiei de întreţinere, termenul de 10 ani prevăzut de Legea nr. 112/1995 împlinindu-se la 3 
ani după decesul creditoarei. 

 Ţinând cont de prevederile art. 7 din Decretul nr. 167/1958, se apreciază că momentul 
de la care a început să curgă prescripţia în ceea ce priveşte acţiunea în rezoluţiunea 
antecontractului pentru neîndeplinirea obligaţiei de întreţinere este momentul de la care 
obligaţia de întreţinere nu a mai fost îndeplinită, respectiv în speţa dedusă judecăţii, 
momentul decesului întreţinutei, în condiţiile în care nu s-a stabilit cu certitudine când a fost 
îndeplinit ultimul act de întreţinere. Promitenta vânzătoare în favoarea căreia a fost instituită 
obligaţia de întreţinere prin antecontract a decedat la data de 18.11.2004, acţiunea în 
rezoluţiunea antecontractului pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiei de întreţinere fiind 
formulată la data de 03.11.2008, deci cu depăşirea termenului general de prescripţie de 3 ani 
prevăzut de art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958. Incident în cauză este alin.1 şi 2 al art.7 din 
Decretul nr.167/1958, iar nu alin.3 al textului de lege. 

 Rezultă din considerentele de mai sus că instanţa de apel a interpretat şi aplicat greşit 
textul de lege incident în cauză, respectiv art. 7 din Decretul nr. 167/1958, fiind incident 
motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 Cod proc.civ. 

 Motivele de nelegalitate a deciziei atacate prevăzute de pct.7 şi 8 ale art.304 C.pr.civ. nu 
se verifică în cauză, de altfel din întreaga motivare a recursului rezultând incidenţa în cauză a 
prevederilor pct.9 al art.304 C.pr.civ., invocându-se aplicarea şi interpretarea greşită a legii. 

Pentru aceste motive, în temeiul art. 312 alin. 3 Cod proc.civ., curtea va admite recursul 
declarat de pârâţii V.M. şi V.J.L. împotriva deciziei civile nr. 470/A din 05.10.2010 a 
Tribunalului Cluj, pe care o va modifica şi rejudecând, în temeiul art. 296 Cod proc.civ. va 
respinge ca nefondat apelul declarat de reclamanta B.L.E., împotriva sentinţei civile nr. 
4353/29.03.2010 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca, pe care o va menţine în întregime 
ca legală. (Judecător Câmpean Anamaria) 

 

Succesiune. Deplasarea la notar neurmată de deschiderea succesiunii nu are 
semnificaţia unei acceptări tacite 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 836 din 3 martie 2011  

Cererea de chemare în judecată 
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 Prin cererea de chemare în judecată înregistrată iniţial reclamanta P.M.M. i-a chemat 
în judecată pe pârâţii P.G., P.S. şi P.I.S., solicitând constatarea masei succesorale după 
defunctul ei soţ, P.C.G., a împrejurării că pârâţii sunt străini de moştenire, prin neacceptare, 
reclamanta având calitatea de unic moştenitor. 

 Cererea reconvenţională 
 Prin cererea reconvenţională înregistrată în acelaşi dosar la data de 13.12.2007, pârâţii 

au solicitat să se constate că moştenitori legali ai defunctului sunt reclamanta, în calitate de 
soţie supravieţuitoare, cota de 4/12 parte, pârâtul P.I.S., în calitate de colateral privilegiat, cota 
de 2/12 parte şi pârâţii P.G. şi P.S., în calitate de ascendenţi privilegiaţi, cota de 6/12 parte, să 
se dispună predarea succesiunii către moştenitori şi partajarea imobilului obiect al masei 
succesorale prin atribuirea acestuia în favoarea reclamantei, cu obligarea ei la plata unei sulte. 

Starea de fapt 
Reclamanta a fost căsătorită cu defunctul P.C.G.. 
În timpul căsătoriei, au cumpărat, cu contribuţie egală, de 1/2 parte fiecare, 

apartamentul situat în Baia Mare str. M., în valoare de 50.000 Euro, precum şi autoturismul 
Dacia 1310 în valoare de 500 lei.  

P.C.G., cu ultimul domiciliu în Baia Mare, a decedat la data de 16 dec. 2006.  
Deoarece, din căsătorie nu au rezultat copii, vocaţia generală după defunct o are 

reclamanta, în calitate de soţie supravieţuitoare, precum şi pârâţii P.S., mama defunctului, şi 
P.G., tatăl defunctului (decedat în cursul procesului), ascendenţi privilegiaţi, precum şi pârâtul 
P.I.S. (frate) în calitate de colateral privilegiat. 

Din declaraţiile martorilor audiaţi, s-a reţinut că, în cursul lunii februarie 2007, pârâtul 
P.I.S. s-a deplasat la biroul notarial public, pentru a se interesa care sunt actele necesare în 
vederea dezbaterii succesiunii rămase după defunct, costurile aferente, cotele părţi ce revin 
moştenitorilor, că în repetate rânduri acest pârât împreună cu părinţii lui au căutat-o pe 
reclamantă cu intenţia de a ajunge la o înţelegere. Astfel, pârâţii au încercat de mai multe ori s-
o contacteze telefonic pe reclamantă, reuşind o dată să discute cu ea. Tot în cursul lunilor 
februarie – martie 2007 pârâţii s-au deplasat la domiciliul reclamantei, pe care însă nu au 
găsit-o acasă. 

Dezlegarea în drept 
Potrivit dispoziţiilor art. 689 şi 700 C. civ. acceptarea succesiunii poate fi expresă sau 

tacită, iar dreptul de a accepta succesiunea se prescrie în termenul de 6 luni de la deschiderea 
succesiunii. Acceptarea tacită a succesiunii este atunci când eredele face un act pe care nu ar 
putea să-l facă decât în calitate de erede şi care lasă a se presupune neapărat intenţia sa de a 
accepta. 

În speţă, prin demersurile pe care pârâţii le-au făcut, respectiv s-au interesat la un notar 
public care este procedura şi actele necesare pentru deschiderea succesiunii, faptul că în 
repetate rânduri au căutat-o pe reclamantă pentru a se ajunge la o înţelegere, toate acestea duc 
la concluzia că pârâţii încă de la început au înţeles să accepte tacit succesiunea după defunct. 
Bunurile au fost reţinute la valorile la care părţile s-au înţeles la termenul din 30 V 2008 în 
dosarul 6438/182/2007.  

Aşa fiind, în baza dispoziţiilor art. 728 C. civ., Legea nr. 319/1944, art. 673 C. civ. s-a 
admis în parte acţiunea principală, s-a admis în totalitate cererea reconvenţională, s-a 
constatat că în masa succesorală rămasă după defunct intră în cota de 1/2 parte apartamentul 
precum şi autoturismul, că vocaţia succesorală o au părţile, în calitate de moştenitori legali, 
urmând a dispune sistarea stării de indiviziune prin atribuirea bunurilor la reclamantă, cu 
obligarea acesteia la sultă faţă de pârâţi. Reţinându-se că pârâţii au acceptat în termen 
succesiunea, s-a respins excepţia invocată de reclamantă în ceea ce priveşte faptul că pârâţii ar 
fi străini de succesiune. Pentru egalizarea loturilor, reclamanta a fost obligată la sultă. Potrivit 
dispoziţiilor L. 7/1996 s-a dispus intabularea dreptului de proprietate al reclamantei în C.F. 

Procesul profitând tuturor părţilor, s-au compensat cheltuielile de judecată. 
Soluţia primei instanţe 
Prin sentinţa civilă nr. 7404/30 septembrie 2009, pronunţată de Judecătoria Baia 

Mare, a fost admisă în parte acţiunea civilă exercitată de reclamanta P.M.M. împotriva 
pârâţilor P.S. şi P.I.S., a fost admisă cererea reconvenţională formulată de pârâţii reclamanţi 
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şi, în consecinţă: s-a constatat că masa succesorală rămasă după defunctul P.C.G., decedat la 
data de 16 XII 2006, cu ultimul domiciliu în Baia Mare str. Mărăşeşti nr. 5A/26 se compune 
din cota de 1/2 parte din următoarele bunuri: 

1). apartamentul situat în Baia Mare în valoare de 50.000 Euro; 
2). autoturismul Dacia 1310 în valoare de 500 lei. 
S-a constatat că moştenitori ai defunctului sunt: reclamanta, în calitate de soţie 

supravieţuitoare, în cotă de 32/48 parte, pârâta P.S., în calitate de ascendent privilegiat, în 
cotă de 5/48 parte şi pârâtul P.I.S., în calitate de colateral privilegiat, în cotă de 11/48 parte. 

S-a respins cererea formulată de reclamantă cu privire la constatarea că pârâţii sunt 
străini de succesiune în baza art. 700 C. civ. şi că reclamantei îi revine cota de 1/1. 

S-a dispus sistarea stării de indiviziune, astfel: 
S-a atribuit la reclamantă apartamentul, precum şi autoturismul. 
A fost obligată reclamanta ca, în termen de 4 luni de la rămânerea irevocabilă a 

sentinţei, să achite cu titlu de sultă următoarele sume de bani: echivalentul în lei a sumei de 
5208,30 Euro, precum şi suma de 52,05 lei către pârâta P.S. şi echivalentul în lei a sumei de 
11.458,26 Euro, precum şi a sumei de 117,51 lei către pârâtul P.I.S.. 

S-a dispus intabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate al reclamantei 
conform celor de mai sus. 

S-au compensat cheltuielile de judecată. 
Apelul 
Împotriva acestei sentinţe, a declarat apel reclamanta, solicitând schimbarea ei în parte, 

în sensul admiterii acţiunii principale şi respingerii cererii reconvenţionale, pe motiv că actele 
pârâţilor nu constituie acte de acceptare tacită a succesiunii.  

Prin decizia civilă nr. 215/25.11.2010 a Tribunalului Cluj, a fost admis în parte apelul 
declarat de către apelanta– reclamantă P.M.M. împotriva sentinţei civile nr. 
7404/30.09.2009, pronunţată de Judecătoria Baia Mare, care a fost schimbată în parte în 
sensul că în masa succesorală rămasă după defunctul P.C.G., intră cota de ½ parte din 
următoarele bunuri: 1. apartament situat în Baia Mare, în valoare de 26.400 euro şi 2. 
autoturismul Dacia 1310 la valoarea de 500 lei.  

Reclamanta a fost obligată ca în termen de 4 luni de la rămânerea irevocabilă a 
sentinţei, să achite cu titlu de sultă, următoarele sume de bani:  

- echivalentul în lei al sumei de 2.750 euro la data plăţii, precum şi suma de 52,05 lei, 
către pârâta P.S.; 

- echivalentul în al sumei de 6.050 euro la data plăţii, precum şi a sumei de 117,51 lei, 
către pârâtul P.I.S.. 

Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei civile nr. 7404/30.09.2009 a 
Judecătoriei Baia Mare.  

Intimaţii P.S., şi P.I.S., au fost obligaţi la plata către apelanta P.M.M. a sumei de 330 lei 
cu titlu de cheltuieli de judecată şi au fost compensate restul cheltuielilor de judecată.  

În considerentele acestei decizii se susţine că prima critică a sentinţei civile nr. 
7404/30.09.2009 formulată de apelantă prin motivele sale de apel este aceea potrivit căreia 
Judecătoria Baia Mare nu ar fi respectat îndrumarul deciziei de casare nr. 263/A/23.10.2008.  

 Sub acest aspect, sunt de reţinut următoarele:  
 Codul de procedură civilă, în art. 315 alin. 1 arată că: „În caz de casare, hotărârile 

instanţei de recurs asupra problemelor de drept dezlegate, precum şi asupra necesităţii 
administrării unor probe sunt obligatorii pentru judecătorii fondului”. 

 În doctrină şi jurisprudenţă s-a arătat că singura îngrădire adusă atribuţiilor 
judecătorilor de fond care rejudecă procesul după casare este aceea că, hotărârile instanţei de 
control judiciar sunt obligatorii cu privire la punctele de drept dezlegate. Starea de fapt a 
procesului urmează să fie stabilită însă numai de instanţa de trimitere, care poate să ajungă 
din nou la aceeaşi concluzie.  

 Cu privire la problemele de fapt, instanţa îşi păstrează dreptul de apreciere, obligatorii 
fiind numai indicaţiile date în legătură cu necesitatea de a se lămuri anumite împrejurări şi cu 
administrarea de probe, în scopul de a se pronunţa o hotărâre temeinică şi legală.  
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 Art. 315 Cod procedură civilă dă hotărârii pronunţate de către instanţa de recurs putere 
numai cu privire la problemele de drept dezlegate, iar nu şi la cele de fapt, asupra cărora 
instanţa de trimitere are dreptul să aprecieze. Indicaţiile referitoare la necesitatea lămuririi 
unor împrejurări de fapt şi administrarea unor probe nu pot primi decât calificarea unor 
indicaţii de natură a atrage atenţia instanţei de trimitere asupra încălcării săvârşite prin 
nelămurirea unor împrejurări de fapt esenţiale pronunţării unei soluţii temeinice şi legale.  

 Examinând îndrumarul deciziei civile nr. 263/A/23.10.2008, se remarcă faptul că 
acesta nu conţine nicio dezlegare în drept referitoare la acceptarea tacită a succesiunii de către 
pârâţi. O atare dezlegare în drept ar fi trebuit exprimată printr-o afirmaţie clară şi neechivocă, 
prin care să se arate dacă instanţa de apel îi consideră pe pârâţi moştenitori acceptanţi sau nu, 
cu arătarea considerentelor care au dus la o concluzie sau alta.  

 Îndrumarul deciziei de casare nr. 263/A/23 octombrie 2008 nu conţine nicio dezlegare 
în drept. Din examinarea motivării deciziei, rezultă că sentinţa civilă nr. 3422/6.06.2008 a fost 
casată pentru necercetarea fondului, invocându-se art. 297 alin. 1 Cod procedură civilă şi 
expunându-se, într-o frază, indicaţii în legătură cu necesitatea administrării de probe în ceea 
ce priveşte acceptarea tacită a moştenirii.  

 Modul de formulare a ultimului paragraf din motivarea deciziei nr. 263/A/23 
octombrie 2008 nu autoriza prima instanţă să considere dezlegată problema de drept 
referitoare la acceptarea tacită a succesiunii.  

 În mod corect şi conformându-se îndrumarului deciziei de casare, respectând 
dispoziţiile art. 315 alin . 1 Cod procedură civilă, prima instanţă a ţinut seama de indicaţiile 
referitoare la necesitatea lămuririi unor împrejurări de fapt şi administrarea unor probe.  

 Astfel, instanţa de trimitere a audiat încă doi martori şi a reţinut în mod corect faptul 
că, atât din declaraţiile martorilor audiaţi în primul dosar, precum şi din declaraţiile 
martorilor audiaţi în rejudecare, rezultă că, în cursul lunii februarie 2007, pârâtul P.I.S. s-a 
deplasat la biroul notarial public pentru a se interesa care sunt actele necesare în vederea 
dezbaterii succesiunii rămase după defunct, costurile aferente, cotele părţi ce revin 
moştenitorilor; că, în repetate rânduri, acest pârât împreună cu părinţii săi, oameni în vârstă, 
au căutat-o pe reclamantă cu intenţia de a se ajunge la o înţelegere. Astfel, pârâţii au încercat 
de mai multe ori să o contacteze telefonic pe reclamantă, reuşind o dată să discute cu ea. Tot în 
cursul lunilor februarie – martie 2007, pârâţii s-au deplasat la domiciliul reclamantei cu 
intenţia de a discuta despre succesiunea defunctului, însă fără nici un rezultat. 

 A doua critică a sentinţei apelate formulată de apelanta-reclamantă se referă la modul 
în care prima instanţă a apreciat ansamblul materialului probator administrat.  

 Examinând actele şi lucrările dosarelor, tribunalul a reţinut că prima instanţă a reţinut 
o situaţie de fapt care rezultă şi se întemeiază pe probele administrate şi a aplicat corect, în 
litera şi spiritul lor, textele legale incidente.  

 Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 689 şi 700 Cod civil, acceptarea succesiunii poate fi 
expresă sau tacită, iar dreptul de a accepta succesiunea se prescrie în termenul de 6 luni de la 
deschiderea succesiunii. Acceptarea tacită a succesiunii este atunci când eredele face un act pe 
care nu ar putea să-l facă decât în calitate de erede şi care lasă a se presupune neapărat 
intenţia sa de a accepta moştenirea.  

 În speţă, toate demersurile făcute de pârâţi, dovedite prin probele testimoniale, au dus 
la concluzia că aceştia încă de la început au înţeles să accepte tacit succesiunea după defunct.  

 Chiar şi martorii propuşi de apelantă, au confirmat stăruinţa de care au dat dovadă 
intimaţii în sensul de a împărţi bunurile rămase după defunct, o împărţire pe care au dorit-o a 
se efectua convenţional, în faţa unui notar public.  

 Raportat la starea de fapt probată, este evident că intimaţii nu puteau, în mod fizic şi 
obiectiv să folosească bunurile succesorale, acestea fiind bunuri comune ale apelantei şi ale 
defunctului său soţ şi aflându-se în posesia exclusivă a apelantei.  

 Ceea ce este esenţial şi s-a dovedit în speţă este manifestarea intenţiei neîndoielnice a 
pârâţilor de a accepta moştenirea după defunctul lor fiu şi frate.  

 Prin urmare, verificând sentinţa apelată atât sub aspectul temeiniciei cât şi sub 
aspectul legalităţii, tribunalul a constatat că motivele de apel examinate în cele ce preced sunt 
neîntemeiate.  
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 În cererea de apel, în mod subsidiar, s-a solicitat evaluarea imobilului supus partajului 
succesoral.  

 Examinând această solicitare a apelantei prin prisma dispoziţiilor art. 84 raportat la 
art. 298 Cod procedură civilă, se impune a se constata, astfel cum de altfel a precizat la 
cuvântul pe fond reprezentantul apelantei, că în mod subsidiar, apelanta a solicitat schimbarea 
sentinţei raportat la scăderea valorii de circulaţie a imobilului, între data la care părţile s-au 
înţeles cu privire la valoarea acestuia şi momentul pronunţării hotărârii definitive de partaj, 
prin reconsiderarea valorii imobilului şi respectiv a sultelor datorate.  

 Astfel, examinând aceste aspecte, tribunalul a reţinut că părţile s-au înţeles cu privire la 
valoarea apartamentului la termenul de judecată din 30.05.2008, indicând o valoarea de 
circulaţie de 50.000 euro pentru apartament, valoare ce a fost avută în vedere de prima 
instanţă fără administrarea niciunei probe, raportat la acordul părţilor cu privire la acest 
aspect.  

 Expertiza efectuată în apel a relevat faptul că, în prezent, valoarea de circulaţie a 
apartamentului în litigiu este de 26.400 euro. 

 Aşa fiind, s-a constatat valoarea apartamentului care intră în compunerea masei 
succesorale de la momentul pronunţării prezentei decizii şi schimbarea în parte a sentinţei 
apelate, doar în ceea ce priveşte valoarea apartamentului, de 26.400 euro şi valoarea sultelor, 
care potrivit cotelor corect calculate de către instanţa de trimitere, au fost diminuate 
corespunzător diminuării valorii imobilului de la 50.000 euro la 26.400 euro. 

 Recursul  
 Împotriva acestei decizii, a declarat în termen legal recurs reclamanta, solicitând 

modificarea ei, în sensul admiterii apelului, schimbării sentinţei apelate, cu consecinţa 
admiterii în întregime a acţiunii principale şi respingerii cererii reconvenţionale, cu cheltuieli 
de judecată în toate instanţele. 

 În motivarea recursului ei, reclamanta învederează că decizia atacată a fost dată cu 
încălcarea au aplicarea greşită a legii, motiv de recurs prev. de art. 304 pct. 9 Cod proc.civ., 
întrucât actele pârâţilor nu pot constitui acte de acceptare tacită a succesiunii, fiind acte 
echivoce, ce pot primi şi o altă interpretare, aceştia putând să o cauze pe reclamantă şi în alt 
scop decât acela de a accepta moştenirea, faptul că nu puteau în mod fizic şi obiectiv să 
folosească bunurile succesorale aflate în posesia reclamantei nefiind relevant, deplasarea 
colateralului privilegiat la notar nefiind un fapt ce implică cu puterea necesităţii intenţia de a 
accepta moştenirea, fiind o simplă informare, nefiind urmat de depunerea unei cereri pentru 
dezbaterea succesiunii în termenul de 6 luni prev. de art. 700 alin. 1 C. civ., informarea putând 
avea drept scop tocmai decizia de a accepta sau de a renunţa la moştenire. 

 Pârâţii P.G. şi P.S. au decedat pe parcursul judecării cauzei, unicul lor moştenitor fiind 
pârâtul P.I.S..  

 Întâmpinarea  
 Pârâtul P.I.S., prin întâmpinare, a solicitat respingerea recursului ca nefondat, pe motiv 

că, din probele administrate, rezultă că pârâţii au stăruit în împărţirea amiabilă a moştenirii, 
în faţa notarului public şi nu în faţa instanţei de judecată, iar recurenta a dat dovadă de rea 
credinţă, aşteptând în mod premeditat scurgerea termenului de 6 luni, după care a introdus 
prezenta acţiune, încercând să înlăture de la succesiune părinţii şi fratele defunctului.  

 Pârâţii au căutat-o pe reclamantă nu în scop de curtoazie, ci cu intenţia de a se ajunge 
la o înţelegere, pârâtul P.I.S. prezentându-se în faţa notarului public, însă neformulând cerere 
de deschidere a succesiunii pentru că nu avea certificatul de deces, acesta fiind în posesia 
reclamantei. 

 Analizând recursul formulat prin prisma motivelor invocate, curtea apreciază că 
acesta este fondat, din considerentele ce urmează a fi expuse. 

 Astfel, starea de fapt reţinută de instanţele de fond a fost în sensul că pârâţii s-au 
interesat la un notar public care este procedura şi actele necesare pentru deschiderea 
succesiunii şi, în repetate rânduri, au căutat-o pe reclamantă, pentru a se ajunge la o 
înţelegere. Martorii, inclusiv cei propuşi de apelantă, au confirmat stăruinţa de care au dat 
dovadă intimaţii pentru a împărţi bunurile rămase după defunct, o împărţire pe care au dorit-o 
a se efectua convenţional, în faţa unui notar public. Intimaţii nu puteau, în mod fizic şi obiectiv 
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să folosească bunurile succesorale, acestea fiind bunuri comune ale apelantei şi ale defunctului 
său soţ şi aflându-se în posesia exclusivă a apelantei.  

 Raportat la această stare de fapt, instanţele de fond au dat, însă, o greşită dezlegare în 
drept, decizia obiect al recursului fiind dată cu încălcarea dispoziţiilor de drept substanţial, 
subzistând motivul de recurs prev. de art. 304 pct. 9 Cod proc .civ., întrucât actele efectuate de 
pârâţi, reţinute în starea de fapt, nu pot constitui acte de acceptare tacită a moştenirii, nefiind 
acte univoce, ce nu puteau fi făcute decât cu intenţia de a accepta moştenirea, putând fi făcute 
doar în scop de informare, pentru a decide în cunoştinţă de cauză. 

 Deplasarea la notar, neurmată de un act de deschidere a succesiunii nu constituie act 
de acceptare, solicitarea unor informaţii de la notarul public fiind, dimpotrivă, defavorabilă 
pârâţilor, care, astfel, au cunoscut sau puteau cunoaşte posibilitatea de a accepta expres 
moştenirea în termenul de 6 luni prev. de art. 700 alin. 1 C. civ., prin declaraţie dată în faţa 
notarului public, declaraţie ce nu era condiţionată de depunerea certificatului de deces, cu atât 
mai mult cu cât au susţinut, inclusiv în întâmpinarea depusă în recurs, că reclamanta a refuzat 
stabilirea unei întâlniri pentru discutarea aspectelor referitoare la succesiunea după defunct. 

 În temeiul art. 312 alin. 1-3 raportat la art. 304 pct. 9 Cod proc.civ., curtea va admite 
recursul declarat de reclamantă împotriva deciziei civile nr. 215/2010 a Tribunalului 
Maramureş, ce va fi modificată, în sensul admiterii apelului declarat de reclamantă împotriva 
sentinţei civile nr. 7404/2009 a Judecătoriei Baia Mare, ce va fi schimbată, în sensul admiterii 
în totalitate a acţiunii principale şi constatării calităţii reclamantei de unică moştenitoare a 
defunctului P.C.G. şi a respingerii în întregime a cererii reconvenţionale, prin care pârâţii au 
solicitat constatarea calităţii lor de moştenitori alături de reclamantă, în calitate de colateral 
privilegiat, respectiv ascendenţi privilegiaţi. (Judecător Andrea Annamaria Chiş) 

 
 

Acţiune în tăgada paternităţii formulată după 3 ani de la cunoaşterea naşterii 
copilului. Prescripţia dreptului la acţiune 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 839 din 4 martie 2011  

Prin sentinţa civilă nr. 580 din data de 11 august 2010, pronunţată de Judecătoria 
Dragomireşti, a fost admisă excepţia prescripţiei dreptului material la acţiunea în tăgada 
paternităţii şi a fost respinsă ca prescrisă acţiunea formulată de reclamantul T.V. în 
contradictoriu cu pârâta M.M..  

În considerentele sentinţei s-a reţinut că părţile s-au căsătorit la data de 26 august 1997, 
din căsătoria lor rezultând minorul T.V.A., născut la data de 26 februarie 1998.  

Prin sentinţa civilă nr. 47 din 14.02.2000, pronunţată de Judecătoria Dragomireşti, a 
fost desfăcută căsătoria din vina ambilor soţi.  

Prin aceeaşi hotărâre, minorul a fost încredinţat mamei spre creştere şi educare, iar 
reclamantul a fost obligat la plata unei pensii de întreţinere, prin raportare la venitul minim pe 
economie.  

Ulterior, pensia de întreţinere a fost majorată de mai multe ori.  
Conform celor reţinute prin sentinţa de divorţ, reclamantul a avut cunoştinţă despre 

naşterea minorului T.V.A., chiar la momentul naşterii, respectiv 26.02.1998.  
Potrivit art. 55 alin. 1 din Codul familiei, acţiunea în tăgăduirea paternităţii se prescrie 

în termenul de 3 ani de la data naşterii copilului. Pentru soţul mamei, termenul curge de la 
data la care a luat cunoştinţă de naşterea copilului.  

Potrivit susţinerilor reclamantului, acesta a cunoscut cu exactitate data naşterii 
copilului şi a bănuit încă de atunci că nu este fiul său. 

Reclamantul nu a solicitat repunerea în termen, cu toate că i s-a pus în discuţie acest 
aspect, nefiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 55 alin. 3 din Codul familiei.  

Împotriva aceste sentinţe a declarat apel reclamantul T.V..  
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Prin decizia civilă nr. 228/A din 30.11.2010 a Tribunalului Maramureş s-a respins ca 
nefondat apelul declarat de T.V., împotriva sentinţei civile nr. 580 din data de 11 august 2010, 
pronunţată de Judecătoria Dragomireşti.  

Pentru a hotărî astfel tribunalul a reţinut că potrivit art. 55 alin. 1 din Codul familiei, 
acţiunea în tăgăduirea paternităţii se prescrie în termen de 3 ani de la data naşterii copilului. 
Pentru soţul mamei, termenul curge de la data la care a luat cunoştinţă de naşterea copilului.  

În speţă, apelantul a aflat de naşterea minorului chiar la acea dată, aspect recunoscut în 
cuprinsul acţiunii formulate şi în faţa instanţei de judecată.  

În mod corect a reţinut judecătoria împrejurarea că nu sunt îndeplinite condiţiile 
prevăzute de art. 19 din Decretul nr. 167/1958 pentru repunerea în termenul de exercitare a 
acţiunii, singurul motiv invocat fiind „jena faţă de familie şi prieteni”.  

Curtea Constituţională a respins excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 
alin. 1 din Codul familiei, reţinând, în esenţă, că din textul de lege criticat nu rezultă un regim 
discriminatoriu între copilul născut în timpul căsătoriei, mama copilului şi tatăl acestuia, în 
privinţa termenului de exercitare a acţiunii în tăgada paternităţii, nefiind încălcate dispoziţiile 
art. 16 alin. 1 din Constituţie.  

Într-adevăr, art. 8 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale statuează că orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de 
familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale.  

Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în 
măsura în care acest amestec este prevăzut de lege şi dacă constituie o măsură care, într-o 
societate democratică, este necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, 
bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea 
sănătăţii sau a moralei, ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a admis, în jurisprudenţa sa, că instituirea unui 
termen de prescripţie pentru acţiunea în tăgăduirea paternităţii poate servi intereselor de 
siguranţă juridică şi intereselor copilului (Rasmussen contra Danemarcei, Hotărârea din 28 
noiembrie 1984).  

De aceea, limitările aduse dreptului tatălui prezumtiv de acces la o instanţă nu sunt, ca 
atare, incompatibile cu dispoziţiile Convenţiei.  

În speţă, apelantul avea posibilitatea să introducă acţiunea în tăgăduirea paternităţii în 
termenul de prescripţie prevăzut de lege, dreptul său de acces la o instanţă nefiind încălcat, cu 
atât mai mult cu cât nu a putut invoca cauze temeinic justificate pentru depăşirea termenului 
de prescripţie.  

Tribunalul a apreciat că ingerinţa statului în exercitarea dreptului apelantului la 
respectarea vieţii private şi de familie este prevăzută de lege (art. 55 alin. 1 din Codul familiei), 
serveşte intereselor de siguranţă juridică şi intereselor copilului şi, în speţă, având în vedere şi 
marja de apreciere lăsată statului, este proporţională cu obiectivele legitime urmărite, fiind 
păstrat justul echilibru între asigurarea interesului general în protejarea siguranţei legitime a 
relaţiilor de familie şi dreptul reclamantului de a i se analiza acţiunea în tăgăduirea paternităţii 
în lumina probei ştiinţifice.  

Raportat la data naşterii minorului, respectiv 26.02.1998, şi momentul la care apelantul 
a luat cunoştinţă de aceasta, dreptul material la acţiune este prescris. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul T.V. solicitând admiterea 
recursului, cu consecinţa casării cu trimitere spre rejudecare a cauzei. 

În motivarea recursului a arătat că interpretarea restrictivă a prevederilor art. 55 alin. 1 
din Codul familiei vine în contradicţie cu prevederile art. 1) paragraful 1 şi art. 8 din Convenţia 
pentru apărarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului, deoarece doar apariţia 
interesului tatălui poate să determine dreptul acestuia la acţiunea în tăgada paternităţii. Până 
la momentul respectiv tatăl avea convingerea că el este tatăl minorului născut în timpul 
căsătoriei.  

Apreciază că momentul din care curge termenul de prescripţie extinctivă nu este cel al 
naşterii efective a minorului, termenul respectiv curgând din momentul în care a apărut 
interesul reclamantului în promovarea acţiunii în tăgada paternităţii, moment care a apărut în 
cursul anului 2010, când apelantul a aflat cu certitudine că nu el este tatăl minorului. Doar de 
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la acest moment a avut apelantul interes să promoveze prezenta acţiune, termenul de 
prescripţie curgând din momentul aflării situaţiei respective.  

Soluţionând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. I Codul 
familiei. prin Decizia nr. 646 din 5 octombrie 2006. publicată în M. Of. nr 919 din 13 
noiembrie 2006, Curtea Constituţională a decis că textul articolului în discuţie nu instituie un 
regim discriminatoriu între copilul născut în timpul căsătoriei, mamă şi soţul acesteia, întrucât 
situaţiile reglementate nu sunt similare. Cu luate acestea, intr-o opinie separată s-a apreciat că, 
în privinţa mamei şi a copilului îşi găseşte aplicare dreptul comun privind dreptul la acţiune 
având ca obiect un drept personal nepatrimonial, în sensul că acţiunea este imprescriptibilă.  

În aceste condiţii este evidentă încălcarea art. 16 alin. 1 din Constituţia României 
aflându-ne în faţa unei ilegalităţi juridice evidente, intre titularul dreptului la acţiunea în 
tăgada paternităţii existând diferenţieri de tratament juridic, cu toate că se află în situaţii 
juridice identice, respectiv, pentru mamă şi copil, se aplică regula imprescriptibilităţii, iar 
pentru soţul mamei copilului, termenul special de prescripţie, de 3 ani, ce reprezintă excepţia.  

Mai mult, Decizia Curţii Constituţionale a fost criticată datorită faptului că nu a ţinut 
cont de ultimele evoluţii înregistrate pe plan european în această materie sub două aspecte: pe 
de o parte, este încălcat însuşi dreptul soţului mamei (consacrat în art. 16 par. 1 Convenţie) de 
a sesiza, prin instituirea unui termen de prescripţie, iar pe de altă parte, în cazul în care soţul 
mamei nu contestă paternitatea, se încalcă dispoziţiile art. 8 din Convenţie, şi anume dreptul 
copilului de a i se analiza prezumţia de paternitate.  

Potrivit art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, orice persoană are 
dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei 
sale.  

Alin. 2 al. art. 8 din Convenţie, respectiv că "nu este admis amestecul unei autorităţi 
publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege 
şi constituie o măsură care, într-o societate democratică este necesară pentru securitatea 
naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea 
faptelor penale, protejarea sănătăţii sau a moralei. ori protejarea drepturilor şi libertăţilor 
altora" ar fi trebuit să fie tocmai motivaţia care să determine instanţa de apel în a cenzura 
hotărâre a instanţei de fond, putând fi puse în discuţie în prezenta cauză atât aspectul privind 
protejarea moralei, cât şi protejarea drepturilor şi libertăţilor altora.  

Astfel, cu toate că instituirea unui termen de prescripţie pentru acţiunea în tăgăduirea 
paternităţii poate servi intereselor de siguranţă juridică şi intereselor copilului (aşa cum se 
arată şi prin Hotărârea din 28 noiembrie 1984 - Rasmussen contra Danemarcei), cu toate 
acestea normele în discuţie sau aplicarea acestora nu ar trebui să împiedice părţile în litigiu să 
recurgă la o soluţionare adecvată (aşa cum se arată şi prin Hotărârea din 11 iulie 2002 - Osu 
contra Italiei).  

Potrivit jurisprudenţei Curţii, situaţia în care o prezumţie legală prevalează asupra 
realităţii biologice nu ar putea fi compatibilă, în ciuda marjei de apreciere lăsat statului, cu o 
obligaţia de a garanta "respectarea" efective a vieţii private şi familiale aşa cum se arată şi prin 
Hotărârea din 27 octombrie 1994 - Kroon şi alţii contra Olandei).  

Apreciază că, fiind vorba de o chestiune de o importanţă deosebită pentru statutul civil 
al unei persoane, instanţa de judecată este obligată să pună în vedere părţilor să-şi propună 
toate mijloacele de apărare, iar, în măsura în care probele administrate nu ar fi de natură să 
formeze o convingere sigură cu privire la faptul dezbătut, să dispună din oficiu şi efectuarea 
altor probe.  

După cum se poate observa, instanţa nici instanţa de fond şi nici instanţa de apel nu au 
depus diligenţele minime în sensul de a oferi posibilitatea recurentului de a dovedi susţinerile 
arătate prin acţiunea introductivă, în sensul de a arăta exact momentul la care a luat 
cunoştinţă despre faptul că nu este tatăl minorului.  

Nu trebuie de asemenea pierdute din vedere nici dispoziţiile Legii nr. 272/2004 care 
reglementează protecţia şi promovarea drepturilor copilului.  

Astfel, prin art. 2 alin. 1 se arată că "prezenta lege, orice alte reglementări adoptate în 
domeniul respectării şi promovării drepturilor copilului, precum şi orice act juridic emis, sau 
după caz, încheiat în acest domeniu se subordonează cu prioritate principiului interesului 
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superior al copilului", iar alin. 3 al aceluiaşi art. prevede că: "principiul interesului superior al 
copilului va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii, între prinse de 
autorităţile publice şi de organismele private autorizate, precum şi în cauzele soluţionate de 
instanţele judecătoreşti. "  

Respectarea şi garantarea drepturilor copilului se realizează conform principiilor 
instituite prin arte 6 din Legea 272/2004, respectiv: a). respectarea şi promovarea cu 
prioritate a interesului superior al copilului; g). respectarea demnităţii copilului; h). ascultarea 
opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinând cont de vârsta şi de gradul său de 
maturitate; 1). interpretarea fiecărei norme juridice referitoare la drepturile copilului în 
corelaţie cu ansamblul reglementărilor din această materie. "  

Şi poate cel mai important drept al copilului, aşa cum este acesta descris de dispoziţiile 
arte 8 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 272/2004 este acela care-i dă dreptul la "stabilirea şi păstrarea 
identităţii sale", precum şi cel consacrat în alin. 2:" dacă este posibil. de a-şi cunoaşte părinţii 
... "  

In speţa de faţă, prin acţiunea introductivă recurentul a solicitat instanţei de judecată să 
constate că nu este tatăl minorului născut la data de 26.02.1998, apreciind în acest sens că este 
imposibil ca, în calitate de soţ al mamei să fie tatăl copilului.  

In susţinerea acţiunii sale introductive recurentul a arătat că a fost căsătorit cu numita 
M.M. începând cu data de 26.08.1997, iar la data de 05.03.1998, soţia la acea dată, a dat 
naştere unui băieţel, T.V.A.. Intrucât relaţiile dintre soţi nu au decurs aşa cum s-ar fi aşteptat, 
căsătoria dintre soţi s-a desfăcut la mai puţin de 3 ani de la data încheierii ei, pronunţându-se 
în acest sens Sentinţa civilă nr. 47 din 14.02.2000, a Judecătoriei Dragomireşti.  

Atât înainte de încheierea căsătoriei cât şi după încheierea acesteia, recurentul a avut 
suspiciuni în legătură cu posibile relaţii extraconjugale ale soţiei sale cu alţi bărbaţi, aspecte 
care de altfel au şi dus în cele din urmă la destrămarea relaţiei dintre cei doi soţi. Mai mult, 
după încheierea căsătoriei, conform celor arătate de apelant, chiar el a fost cel care ar fi 
surprins-o pe intimată, împreună cu o persoană de sex masculin într-o situaţie pe care a 
considerat-o nepotrivită cu statutul de soţie.  

Suspiciunile în ceea ce priveşte faptul că recurentul nu ar fi tatăl minorului T.V.A. au 
fost generate în special de faptul că acesta s-a născut la data de 05.03.1998, la 7 luni şi câteva 
zile de la data la care cei doi soţi s-au căsătorit, în condiţiile în care recurentul, aşa cum rezultă 
din Livretul militar emis pe numele său, în perioada presupusei concepţii a minorului era 
militar în termen, respectiv începând cu data de 25.06.1996 şi până la data de 19.06.l997.  

In aceste condiţii recurentul a arătat că a petrecut foarte puţin timp cu soţia sa şi după 
aprecierea sa este imposibil ca minorul T.V.A. să fi rezultat din relaţia cu aceasta, luând în 
considerare, aşa cum am arătat mai sus, relaţiile fostei sale cu alţi bărbaţi, atât înainte de 
încheierea căsătoriei cât şi după încheierea acesteia.  

Cu toate că recurentul a avut aceste suspiciuni şi a purtat câteva discuţii pe tema 
relaţiilor acesteia cu alţi bărbaţi şi a infidelităţii sale, întrucât intimata nu i le-a confirmat, ba 
mai mult a încercat să-i zădărnicească presupunerea că nu ar fi tatăl minorului, recurentul a 
avut în cele din urmă convingerea că este tatăl minorului T.V.A., aflându-se astfel într-o 
imposibilitate morală de a întreprinde vreun demers, dând crezare soţiei sale la acea vreme.  

Despre faptul că nu este într-adevăr tatăl minorului, recurentul a aflat ca urmare a 
purtării unor discuţii, cu mai mulţi cunoscuţi ai săi, înainte de introducerea cererii la instanţa 
de fond, care i-au confirmat că au cunoştinţă despre faptul că acesta nu ar fi cu siguranţă tatăl 
minorului, acesta fiind născut de intimată în urma unei legături cu un alt bărbat, altul decât 
recurentul. 

Instanţa a admis excepţia prescripţiei dreptului la acţiunea de tăgada paternităţii 
invocată de pârâtă şi a respins acţiunea introdusă de reclamant, reţinând că termenul de 
prescripţie de 3 ani a acţiunii de tăgada paternităţii curge de la data când tatăl a cunoscut 
naşterea copilului, iar nu de la data când a aflat de infidelitatea soţiei, soluţie împărtăşită în 
mod nelegal şi nefondat de către instanţa de apel. 

Apreciază că tatăl prezumtiv, respectiv recurentul şi mama copilului, respectiv intimata 
pot avea şi de regulă au fiecare o motivaţie proprie şi distinctă în răsturnarea prezumţiei de 
paternitate, lucru care de altfel a şi determinat-o pe intimată să ţină ascuns, pentru o perioadă 
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mai mare de 3 ani, faptul că soţul nu este adevăratul tată al copilului născut în timpul 
căsătoriei cu acesta. 

Pârâta M.M. prin întâmpinare a solicitat respingerea recursului ca nefondat. 
 Analizând recursul prin prisma motivelor invocate, curtea constată că 

acesta nu este fondat, urmând a fi respins pentru următoarele considerente: 
În motivele de recurs se arată că interpretarea restrictivă a prevederilor art. 55 alin. 1 

din Codul familiei vine în contradicţie cu prevederile art. 1) paragraful 1 şi art. 8 din Convenţia 
pentru apărarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului, deoarece doar apariţia 
interesului tatălui poate să determine dreptul acestuia la acţiunea în tăgada paternităţii. Până 
la momentul respectiv tatăl avea convingerea că el este tatăl minorului născut în timpul 
căsătoriei. 

Acest motiv de recurs nu poate fi primit deoarece, aşa cum a reţinut şi Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţa sa, instituirea unui termen de prescripţie 
pentru acţiunea în tăgăduirea paternităţii poate servi intereselor de siguranţă juridică şi 
intereselor copilului (Rasmussen contra Danemarcei, Hotărârea din 28 noiembrie 1984) şi de 
aceea, limitările aduse dreptului tatălui prezumtiv de acces la o instanţă nu sunt, ca atare, 
incompatibile cu dispoziţiile Convenţiei. 

Siguranţa, securitatea statutul civil al unei persoane, justifică instituirea unui termen de 
prescripţie care nu poate fi lăsat la îndemâna unor chestiuni incerte şi care să nu fie 
circumscrise în concret, şi oricum art. 55 alin. 3 din Codul familiei permite repunerea în 
termen pentru cazuri de excepţie, cazuri care nu au fost invocate şi dovedite de reclamant. 

În speţă, recurentul avea posibilitatea să introducă acţiunea în tăgăduirea paternităţii în 
termenul de prescripţie prevăzut de lege, dreptul său de acces la o instanţă nefiind încălcat, cu 
atât mai mult cu cât nu a putut invoca cauze temeinic justificate pentru depăşirea termenului 
de prescripţie, singurul motiv invocat fiind „jena faţă de familie şi prieteni”. Chiar reclamantul 
a indicat că a cunoscut cu exactitate data naşterii copilului şi a bănuit încă de atunci că nu este 
fiul său. 

Cu toate acestea reclamantul nu a solicitat repunerea în termen, cu toate că i s-a pus în 
discuţie acest aspect, nefiind astfel îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 55 alin. 3 din Codul 
familiei.  

Apreciază recurentul că momentul din care curge termenul de prescripţie extinctivă nu 
este cel al naşterii efective a minorului, termenul respectiv curgând din momentul în care a 
apărut interesul reclamantului în promovarea acţiunii în tăgada paternităţii, moment care a 
apărut în cursul anului 2010, când recurentul a aflat cu certitudine că nu el este tatăl 
minorului. Doar de la acest moment a avut recurentul interes să promoveze prezenta acţiune, 
termenul de prescripţie curgând din momentul aflării situaţiei respective. 

Nici acest motiv de recurs nu poate fi primit deoarece având în vedere că instituirea 
unui termen de prescripţie pentru acţiunea în tăgăduirea paternităţii poate servi intereselor de 
siguranţă juridică şi intereselor copilului, atunci se prezumă că interesul reclamantului curge 
de la această dată iar nu de la data la care recurentul a aflat cu certitudine că nu el este tatăl 
minorului, deoarece acest moment nu poate fi determinat cu certitudine iar pentru astfel de 
situaţii există posibilitatea repunerii în termen, repunere în termen care nu a fost solicitată, 
mai mult chiar reclamantul arată că a bănuit încă de la naştere că acel copil nu este fiul său.  

Or, starea de fapt nu s-a schimbat de la naşterea copilului şi până în prezent şi interesul 
exista pe toată această perioadă astfel că nu sunt argumente pentru a se putea aprecia că ar 
putea exista un element excepţional care să justifice judecarea cererii în temeiul art. 1) 
paragraful 1 şi art. 8 din Convenţia pentru apărarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale 
ale omului. 

Argumentele din opinia separată a unei decizii privind excepţia de neconstituţionalitate 
a dispoziţiilor art. 55 alin. I Codul familiei nu au nici o relevanţă în speţă.  

De asemenea nu se poate susţine că există diferenţieri de tratament juridic dat fiind că 
orice persoană aflată în această situaţie va fi tratată egal întrucât instituirea unui termen de 
prescripţie pentru acţiunea în tăgăduirea paternităţii poate servi intereselor de siguranţă 
juridică şi intereselor copilului. 
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Nu se poate susţine că pentru mamă şi copil se aplică regula imprescriptibilităţii, 
deoarece pentru mamă termenul curge tot de la naşterea copilului care nu este diferit ca esenţă 
de termenul care curge pentru soţul mamei, de la data la care a luat cunoştinţă de naşterea 
copilului, dat fiind că mama se presupune că află de naşterea copilului prin chiar faptul 
naşterii. 

Cât priveşte faptul că dacă acţiunea nu a fost introdusă în timpul minorităţii copilului, 
acesta o poate porni într-un termen de 3 ani de la data majoratului său, aceasta are raţiunea ca 
după majorat, când se prezumă că persoana are deja discernământ, să i se ofere posibilitatea 
de a analiza chiar ea, ca persoană în mod fundamental interesată să facă aprecieri cu privire la 
oportunitatea introducerii acţiunii. 

Momentul la care a luat cunoştinţă despre faptul că nu este tatăl minorului nu are 
relevanţă în cauză, important fiind momentul la care a luat la cunoştinţă de naşterea copilului, 
momentul la care a luat cunoştinţă despre faptul că nu este tatăl minorului combinat cu alte 
elemente excepţionale se pot constitui eventual într-un motiv de solicitare a repunerii în 
termen.  

Dispoziţiile Legii nr. 272/2004 care reglementează protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului au relevanţă doar pentru protejarea drepturilor acestuia având în vedere că la rândul 
lui copilul poate fi titularul aceleiaşi acţiuni de tăgăduirea a paternităţii.  

Susţine recurentul că întrucât intimata nu i-a confirmat suspiciunile, ba mai mult a 
încercat să-i zădărnicească presupunerea că nu ar fi tatăl minorului, recurentul a avut în cele 
din urmă convingerea că este tatăl minorului T.V.A., şi că s-a aflat astfel într-o imposibilitate 
morală de a întreprinde vreun demers, dând crezare soţiei sale la acea vreme. 

Curtea constată că acest aspect nu se poate constitui într-o imposibilitate morală, faptul 
că intimata a confirmat sau nu suspiciunile nu impietează asupra curgerii termenului de 
prescripţie. 

Celelalte motive care analizează starea de fapt sunt inadmisibile având în vedere că 
controlul instanţei de recurs este limitat la motivele prevăzute de art. 304 pct. 1-9 C.pr.civ. şi 
poate viza numai motive de nelegalitate. 

În temeiul prevederilor art. 312 alin . 1 şi art. 299 şi urm. Cod procedură civilă, curtea 
urmează să respingă ca nefondat recursul, nefiind incidente nici unul din motivele de casare 
sau modificare prevăzute art. 304 Cod procedură civilă. (Judecător Ioan Daniel Chiş) 

 

Autoritate de lucru judecat. Inadmisibilitatea celei de-a doua acţiuni 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 713 din 23 februarie 2011 

Prin sentinţa civilă nr. 5001/F din 4 octombrie 2010 pronunţată de Tribunalul 
Bistriţa-Năsăud s-a admis excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de pârâta M.E.S. şi în 
consecinţă, s-a respins acţiunea civilă formulată de reclamanta SOCIETATEA COOPERATIVA 
DE CONSUM DE GRADUL I C. BECLEAN împotriva pârâtei M.E.S., pentru autoritate de 
lucru judecat. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că excepţia autorităţii de lucru 
judecat invocată de pârâtă este incidentă în cauză fiind întrunită tripla identitate impusă de 
art.1201 Cod civil, respectiv există aceleaşi părţi, acelaşi obiect şi aceeaşi cauză, atât în acest 
litigiu dedus judecăţii de reclamantă împotriva aceleaşi pârâte, prin care se solicită obligarea 
acesteia la plata aceleaşi sume de 10.029,96 lei despăgubiri pentru lipsa în gestiune constatată 
prin inventarul din 29 octombrie 2003, cât şi în dosarul nr.xxx/112/2006 în care s-a pronunţat 
irevocabil decizia civilă nr.1937/R/2007 de Curtea de Apel Cluj, prin care a fost admis recursul 
declarat de pârâtă împotriva sentinţei civile nr.310/2007 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, pe 
care a modificat-o în întregime, în sensul că a respins acţiunea formulată de reclamantă 
împotriva pârâtei. În considerentele acestei decizii s-a reţinut, în esenţă, faptul că nu sunt 
întrunite în mod cumulativ condiţiile legale impuse de art.271 alin.1 Codul muncii, mai exact 
nu a fost probată existenţa faptei ilicite şi personale a salariatei pârâte în legătură cu munca sa, 
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nici vinovăţia pârâtei, dar nici raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu produs 
reclamantei. 

Tribunalul a reţinut că în dosarul evocat nr. xxx/112/2006 au fost aceleaşi părţi, 
obiectul acţiunii a fost acelaşi, respectiv a vizat obligarea pârâtei să plătească reclamantei 
despăgubirile în cuantum de 10.029,96 lei, în baza aceluiaşi temei juridic, prin pretinsa lipsă 
în gestiune cauzată de pârâtă în timp ce era salariata reclamantei, respectiv prin încălcarea 
prevederilor art.24, 25 din Legea nr. 22/1969, prin raportare la prevederile art. 271 alin.1 
Codul muncii ce reglementează răspunderea patrimonială a salariatului faţă de angajator. În 
cauză nu au fost primite susţinerile reclamantei potrivit cărora pârâta ar trebui să răspundă în 
baza condiţiilor răspunderii civile delictuale prevăzute de art. 998, 999 Cod civil, ci tribunalul 
a considerat că sunt aplicabile dispoziţiile derogatorii ale răspunderii patrimoniale a 
salariatului faţă de angajator, întrucât aceasta ar fi prejudiciat reclamanta în timpul ori în 
legătură cu munca sa, situaţie în care în mod evident este vorba de aceeaşi cauză şi este 
incident acelaşi temei juridic. 

 Tribunalul nu a găsit întemeiată nici aserţiunea reclamantei, potrivit căreia prin 
adoptarea rezoluţiei din 2 februarie 2009 de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Beclean, 
prin care s-a dispus clasarea cauzei privind AN sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt 
calificat, s-ar fi schimbat cauza acţiunii întrucât acest lucru nu este real, acţiunea dedusă 
judecăţii are acelaşi temei juridic şi vizează aceeaşi stare de fapt, respectiv pretinsele prejudicii 
cauzate de pârâtă în timp ce era salariata reclamantei reprezentând lipsuri în gestiune, fiind 
gestionar la magazinul din Cireşoaia, comuna Braniştea, constatate în data de 29 octombrie 
2003, în sumă de 10.029,96 lei. Rezoluţia respectivă nu poate atrage în cauză o nouă judecare 
pe fond a aceloraşi pretenţii între aceleaşi părţi, cât timp situaţia de fapt în mod evident nu s-a 
schimbat. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta SOCIETATEA COOPERATIVĂ 
DE CONSUM DE GR. 1 C. BECLEAN solicitând modificarea hotărârii şi admiterea acţiunii.  

În motivarea recursului, s-a arătat că hotărârea atacată este nelegală şi netemeinică, 
având în vedere că nu a existat nici o infracţiune de furt calificat şi nici autor necunoscut care 
trebuia să răspundă faţă de unitate pentru producerea prejudiciului în condiţiile răspunderii 
civile delictuale prevăzute de art. 998 şi 999 C.civ., şi consideră că această răspundere se 
transferă automat lucrătorului gestionar respectiv asupra pârâtei, fiind singura vinovată şi 
responsabilă de producerea acestui prejudiciu.  

Întrucât nu mai există nici o relaţie de muncă între recurentă şi pârâtă, iar infracţiunea 
de furt cu autor necunoscut s-a dovedit că nu a existat, în acest moment nu mai poate invoca o 
răspundere patrimonială aşa cum greşit a invocat instanţa de fond, ci se poate invoca în mod 
corect şi legal de o răspundere civilă delictuală prevăzută de art. 998 şi 999 din C.civil.  

Prin schimbarea temeiului juridic respectiv schimbarea calificării juridice consideră că 
se înlătură astfel unul din elementele esenţiale ale autorităţii de lucru judecat şi anume 
identitatea de cauză.  

Pârâta prin întâmpinare a solicitat respingerea recursului şi menţinerea ca legală şi 
temeinică a hotărârii atacate. 

Analizând actele si lucrările dosarului, din perspectiva criticilor formulate în cererea 
de recurs, prin prisma apărărilor din întâmpinare, Curtea constată că recursul este 
nefondat, astfel că în temeiul dispoziţiilor art. 312 alin. 1 din C.proc.civ., îl va respinge ca 
atare, pentru considerentele ce urmează a fi expuse în cuprinsul prezentei decizii: 

Autoritatea de lucru judecat reprezintă unul dintre cele mai importante efecte ale 
hotărârilor judecătoreşti şi este reglementată de art. 1201 C.civil, ca o prezumţie legală, 
absolută şi irefragabilă de conformitate a hotărārii cu adevărul - "res judicata pro veritate 
habetur", şi de art. 166 C.proc.civ., drept o excepţie de fond, peremptorie si absolută.  

Principiul autorităţii de lucru judecat presupune ca ceea ce a stabilit o primă instanţă să 
nu fie contrazis prin hotărārea unei instanţe ulterioare, fiind interzisă readucerea în faţa 
instanţelor a chestiunii litigioase deja rezolvate şi nu aduce atingere dreptului la un proces 
echitabil prevăzut de art. 6 din CEDO, deoarece dreptul de acces la justiţie nu este unul 
absolut, el poate cunoaşte limitări, decurgând din aplicarea altor principii. 
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Potrivit art. 1201 Cod civil, există lucru judecat atunci când a doua cerere de chemare în 
judecată are acelaşi obiect, este întemeiată pe aceeaşi cauză şi este între aceleaşi părţi, făcută 
de ele şi împotriva lor în aceeaşi calitate. 

Din cuprinsul art. 166 C.proc.civ., reiese că excepţia puterii de lucru judecat poate fi 
invocată de părţi sau de instanţă din oficiu în orice fază a judecăţii, chiar şi înaintea instanţei 
de recurs. 

Aşadar, pentru a exista autoritate de lucru judecat este necesară, pe de o parte, 
întrunirea triplei identităţi de elemente: părţile, obiectul şi cauza şi, pe de altă parte, 
pronunţarea unei hotărāri judecătoreşti care a dezlegat fondul cauzei. 

Contrar criticilor recurentei, se reţine că instanţa care a pronunţat hotărârea recurată a 
procedat în mod corect atunci când a respectat principiul autorităţii de lucru judecat.  

Astfel, se constată că într-o primă judecată în mod irevocabil prin decizia civilă nr. 
1937/R/2007 a Curţii de Apel Cluj, a fost respinsă pretenţia reclamantei recurente referitoare 
la obligarea pârâtei la plata sumei de 10.029,96 lei reprezentând despăgubiri pentru lipsa în 
gestiune constatată prin inventarul din 29 octombrie 2003, cu motivarea că nu sunt întrunite 
în mod cumulativ condiţiile legale impuse de art. 271 alin.1 Codul muncii, întrucât nu a fost 
probată existenţa faptei ilicite şi personale a salariatei pârâte în legătură cu munca sa, nici 
vinovăţia pârâtei, dar nici raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu produs 
reclamantei. 

Or, această statuare a instanţei în legătură cu răspunderea patrimonială a angajatului 
nu poate fi supusă unei reevaluări ulterioare, fără încălcarea autorităţii de lucru judecat, 
întrucât ea este rezultatul dezbaterilor judiciare şi verificării jurisdicţionale a instanţei. 

Verificând întrunirea cumulativă a condiţiilor de existenţă a autorităţii de lucru judecat, 
Curtea reţine că, prima condiţie privitoare la identitatea părţilor este îndeplinită, împrejurarea 
rezultând din petitul cererilor de chemare în judecată. 

Şi în privinţa obiectului, prin acesta înţelegând pretenţia afirmată în justiţie, adică la 
ceea ce se pretinde de reclamant prin cererea de chemare în judecată, se constată că acesta este 
identic, deoarece în ambele acţiuni s-a solicitat obligarea pârâtei la plata sumei de 10.029,96 
lei cu titlu de despăgubiri. 

Din perspectiva autorităţii de lucru judecat, prin cauză se înţelege fundamentul 
pretenţiei pe care una din parţi îl afirmă împotriva celeilalte părţi.  

Astfel, se reţine că în ambele demersuri juridice ale reclamantei recurente, cauza este 
aceeaşi, deoarece atât în primul litigiu, cât şi în prezenta cauză aceasta a invocat crearea unei 
lipse în gestiune la nivelul anului 2003 de a cărei reparare este răspunzătoare pârâtă angajată 
în calitate de gestionară. Aşadar, pretenţiile reclamantei în ambele situaţii se întemeiază pe 
răspunderea patrimonială a pârâtei în cadrul raporturilor de muncă existente între părţi.  

Aprecierea recurentei în sensul că art. 998, 999 C.civil invocat ca şi temei de drept este 
de natură să înlăture autoritatea de lucru judecat a hotărârii anterioare şi să atragă răspundere 
civilă delictuală este eronată, raportat la datele speţei. În ambele cazuri reclamanta a sesizat 
judecătoria ca prima instanţă prin invocarea răspunderii civile delictuale, însă ca urmare a 
declinării de competenţă, faţă de prevederile art. 270 alin. 1 C muncii şi a calificării acţiunilor, 
ambele cauze au fost soluţionate de tribunal în prima instanţă în jurisdicţia muncii.  

Faţă de prevederile art. 270 alin. 1 C.muncii, care reglementează doar răspunderea 
civilă contractuală în materia raporturilor de muncă, răspunderea delictuală nefiind o 
alternativă a răspunderii contractuale, în mod just s-a statuat de către tribunal că salariatul 
poate răspunde faţă de unitate pentru prejudiciile create în timpul cât este angajat şi în 
legătură cu munca sa, doar în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, 
astfel că invocarea în speţă a răspunderii civile delictuale, nu este de natură să schimbe cauza 
acţiunii.  

Nici argumentul potrivit căruia în prezent a încetat contractul individual de muncă al 
reclamantei, nu este de natură să confere o alta cauză demersului juridic al recurentei, întrucât 
ceea ce are relevanţă este calitatea de salariat la data presupusei fapte ilicite cauzatoare de 
prejudicii. 

Reclamanta mai pretinde o altă cauză juridică a dreptului ei, formulând o nouă apărare, 
respectiv finalizarea anchetei penale şi clasarea dosarului în sensul că infracţiunea de furt cu 
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autor necunoscut s-a dovedit că nu a existat, aspect care este irelevant şi nu este de natură să 
conducă la înlăturarea autorităţii de lucru judecat, după ce primul litigiu a fost tranşat 
irevocabil. 

Cum, această excepţie are caracter absolut, înseamnă că reclamanta nu pot introduce o 
nouă acţiune în cadrul căreia să pretindă stabilirea contrariului a ceea ce s-a statuat 
judecătoreşte anterior, în consecinţă, prin admiterea excepţiei puterii lucrului judecat, instanţa 
de fond a aplicat corect dispoziţiile art.1201 şi art.166 Cod procedură civilă  

Ţinând seama de aceste considerente, Curtea apreciază ca hotărârea fondului este legală 
şi temeinică, astfel ca o va menţine ca atare, urmând ca în temeiul dispoziţiilor art. 312 alin. 1 
C.proc.civ. să respingă ca nefondat recursul declarat de recurenta, în cauză nefiind incident 
motivul de recurs invocat prevăzut de art. 304 pct. 9 C.proc.civ.. (Judecător Sergiu Cătălin 
Boboş) 

 

Accesiune imobiliară artificială. Distincţie faţă de acţiunea în revendicare 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 719 din 24 februarie 2011  

Prin sentinţa civilă 269/21.01.2010 pronunţată de Judecătoria Zalău a fost respinsă ca 
nefondată acţiunea precizată a reclamanţilor C.I. şi C.F. în contradictoriu cu pârâţii J.F., V.F., 
O.N., K.S., T.M.P. şi T.L.. 

 A fost admisă excepţia netimbrării cererii de chemare în garanţie invocată de instanţă 
din oficiu şi în consecinţă a fost anulată ca netimbrată cererea de chemare în garanţie a 
Primăriei Municipiului Zalău, formulată de pârâtul T.M.P. prin mandatar I.N.. 

 Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut că în fapt, reclamanţii sunt 
proprietarii terenului intravilan înscris în CF 5656/N Zalău, cu nr. cadastral 6216, pe care l-au 
dobândit prin cumpărare de la N.M.. Aceasta din urmă a dobândit acest teren prin 
reconstituirea dreptului de proprietate în baza legii 10/2001. Pârâţii sau autorii acestora au 
construit garaje, anterior momentului restituirii proprietăţii către N.M.. Aceste garaje se 
suprapun parţial sau total, după caz pe terenul restituit în baza legii 10/2001 către N.M. şi 
cumpărat ulterior de către reclamanţi. Începând cu data de 01.07.2008 a încetat contractul de 
închiriere dintre Primăria Municipiului Zalău şi pârâţi cu privire la terenul pe care sunt 
amplasate garajele.  

 Instanţa a procedat la încadrarea juridică corectă a situaţiei de fapt în litigiu, reţinând 
că suntem în prezenta unui caz de accesiune imobiliară artificială, reglementat de prevederile 
art.492-494 Cod civil. Textele de lege amintite reprezintă dreptul special în raport cu 
prevederile art. 480 Cod civil, care reprezintă dreptul general în materia dreptului de 
proprietate. Prin urmare, chiar dacă reclamanţii indică ca şi temei de drept al cererii lor 
prevederile art.480 Cod civil şi precizează acţiunea, formulând un petit specific unei acţiuni în 
revendicare o atare solicitare, respectiv obligarea pârâţilor la predarea suprafeţelor de teren pe 
care sunt amplasate garajele, în măsura în care ocupă terenul reclamanţilor, urmează a fi 
respinsă. Astfel, nu se poate face abstracţie de existenţa construcţiilor, adică a garajelor în 
discuţie pe respectivele suprafeţe de teren. În caz contrar am ignora dreptul de proprietate 
asupra construcţiilor (garajelor), adică am ignora tocmai prevederile art.480 Cod civil, la care 
fac trimitere reclamanţii, în ceea ce priveşte dreptul de proprietate asupra construcţiilor. În 
temeiul art.129 C.pr.civ. instanţa nu este legată de temeiul juridic indicat de reclamanţi privind 
cererea formulată, având dreptul şi obligaţia de a încadra în drept în mod corect situaţia de 
fapt expusă. 

 Instanţa a concluzionat că suntem în prezenţa unui caz de accesiune a construcţiilor 
edificate de o persoană cu materialele sale pe un teren aflat în proprietatea altuia, situaţie 
reglementată de prevederile art.494 Cod civil. Acest text de lege oferă proprietarului terenului 
opţiuni diferite, reglementând un tratament juridic al constructorului diferit, în funcţie de 
buna, respectiv reaua credinţă a acestuia. Posibilitatea obligării constructorului la ridicarea 
acesteia este admisă doar în situaţia în care acesta este de rea credinţă. 
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 Prin urmare, cea mai importantă operaţiune juridică în prezenta cauză este 
determinarea bunei sau relei credinţe a pârâţilor. În general, prin constructor de rea credinţă 
se înţelege aceea persoană care ridică o construcţie pe un teren, cunoscând că terenul în cauză 
nu-i aparţine, neavând legitimitate în edificarea construcţiei prin aceea că proprietarul 
terenului nu şi-a exprimat acordul pentru construire şi nici nu a manifestat o atitudine de 
toleranţă faţă de faptul construirii pe terenul său. Dimpotrivă, prin constructor de bună 
credinţă se înţelege aceea persoană care ridică o construcţie pe un teren, având convingerea 
fermă dar eronată că acel teren se află în proprietatea sa sau are acordul proprietarului 
terenului să construiască în mod expres sau tacit, respectiv printr-o atitudine de toleranţă faţă 
de faptul construirii pe terenul său. 

 Instanţa a apreciat că pârâţii sau autorii acestora au fost de bună credinţă în momentul 
construirii garajelor, pentru următoarele motive: 

 În primul rând, instanţa deduce buna credinţă a pârâţilor sau autorilor lor din faptul că 
la momentul edificării garajelor au avut convingerea fermă că nu construiesc pe terenul 
proprietatea privată a unei persoane. Toate garajele în discuţie au fost edificate înainte de anul 
1989, când terenul în discuţie se afla în proprietatea statului român şi administrarea 
autorităţilor locale. În aceea epocă, era posibilă construirea garajelor în discuţie, pârâţii sau 
autorii lor, construind cu convingerea că nu încalcă dreptul de proprietate al statului român, 
deoarece autorităţile locale eliberau autorizaţii de construcţii pentru edificarea de garaje în 
zona în discuţie. Aşadar, fostul Consiliu Popular al Oraşului Zalău nu s-a opus edificării 
vreunuia din garajele în discuţie, încuviinţând expres sau tacit construirea acestora. Ca o 
dovadă ulterioară a acestui fapt este şi faptul încheierii de contracte de închiriere pentru 
terenul pe care sunt amplasate aceste garaje de către Primăria Municipiului Zalău cu fiecare 
din aceşti pârâţi, aşa cum rezultă din pct.1 al adresei comunicată instanţei de această instituţie. 

 În al doilea rând, în strânsă legătură cu argumentul mai sus enunţat, buna credinţă a 
pârâţilor se deduce din eliberarea autorizaţiei de construcţie pentru edificarea garajelor de 
către fostul Consiliu Popular al Oraşului Zalău. Cei mai mulţi dintre pârâţi au depus la dosarul 
cauzei autorizaţia de construcţie pentru garajul edificat. Prin pct.2 al adresei comunicată 
instanţei de către Primăria Municipiului Zalău se confirmă faptul că pârâţii au autorizaţie de 
construcţie pentru garajul edificat, excepţie făcând, conform acestei adrese, pârâţii J.F. şi V.F.. 
Cu privire la pârâtul J.F., informaţia comunicată de către Primăria Municipiului Zalău nu 
corespunde realităţii întrucât autorul acestui pârât (persoana de la care a cumpărat garajul) a 
obţinut autorizaţie de construcţie. Cu privire la pârâtul V.F., acesta nu s-a prezentat în cauză 
pentru a face dovada eliberării autorizaţiei de construcţie pe numele său sau eventual a 
autorului său în cazul în care a dobândit prin cumpărare acest garaj. Însă, este de principiu că 
reaua credinţă a constructorului este anihilată atunci când acesta a fost încurajat în edificarea 
construcţiei prin atitudinea de toleranţă şi pasivitate a proprietarului. Or, în speţă, este evident 
că autorităţile locale au tolerat construcţia garajului aflat în proprietatea pârâtului V.F., în 
primul rând prin aceea că nu au luat măsuri de demolare a acestuia, iar în al doilea rând prin 
aceea că au încheiat cu acest pârât contract de închiriere pentru terenul pe care este amplasat 
respectivul garaj. 

 Pentru considerentele reţinute, instanţa a apreciat că pârâţii sau autorii lor au fost de 
bună credinţă la momentul edificării garajelor, astfel că nu sunt îndeplinite cerinţele prescrise 
de lege pentru obligarea acestora la a-şi ridica aceste construcţii de pe terenul reclamanţilor. În 
acest sens, expertizele topografice efectuate în cauză, atât cea judiciară, cât şi cea 
extrajudiciară au prezentat utilitate doar sub aspectul stabilirii existenţei sau inexistenţei 
cazului de accesiune imobiliară. Însă, faţă de împrejurarea că instanţa a constatat buna 
credinţă a pârâţilor, devine inutilă solicitarea pârâtului O.N. de completare a expertizei 
judiciare conform obiecţiunilor formulate. Acesta este şi motivul pentru care instanţa nu a 
repus cauza pe rol, ca urmare a depunerii amintitelor obiecţiuni. 

 Cu privire la cererea de chemare în garanţie formulată de către pârâtul T.M.P. prin 
mandatar I.N. în contradictoriu cu chematul în garanţie Primăria Municipiului Zalău, instanţa 
a dispus anularea acesteia ca netimbrată, reţinând că prin citaţie s-a pus în vedere pârâtului T. 
prin mandatar I.N. să-şi timbreze cererea cu suma de 683,26 lei reprezentând taxă judiciară de 
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timbru şi o,3 lei timbru judiciar, obligaţie pe care pârâtul nu şi-a îndeplinit-o astfel că instanţa 
a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 20 alin. 1 din Legea nr. 146/1996 alin. 1 şi 3. 

 Instanţa de fond a făcut şi aprecieri cu privire la calea de atac ce poate fi exercitată 
împotriva acestei hotărâri, reţinând că acţiunea reclamanţilor nu constituie o acţiune în 
revendicare evaluabilă în bani, ci o acţiune având ca obiect obligaţie de a face pe considerentul 
accesiunii imobiliare, respectiv ridicarea garajelor este o acţiune neevaluabilă în bani, astfel că, 
calea de atac ce poate fi exercitată împotriva acestei hotărâri este apelul şi nu recursul, 
conform prev. art. 282 şi 2821 Cod proc.civ.  

Prin decizia civilă nr. 50 din 20.09.2010 a Tribunalului Sălaj a fost admis apelul 
declarat de reclamanţii C.I. şi C.F. împotriva sentinţei civile nr. 269/21.01.2010 a Judecătoriei 
Zalău pe care a desfiinţat-o şi a trimis cauza aceleaşi instanţe pentru o nouă judecată.  

Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut că în raport de cele trei petite ale 
acţiunii şi precizarea de acţiune din data de 15.04.2004, aceasta are ca obiect revendicarea 
unor suprafeţe de teren şi obligaţia de a face, respectiv de ridicare a garajelor pârâţilor de pe 
terenul reclamanţilor.  

Modificând temeiul legal al acţiunii, instanţa de fond a modificat însăşi obiectul acţiunii 
reclamanţilor, încălcând astfel principiul disponibilităţii. 

Mai mult decât atât, prima instanţă nu s-a pronunţat asupra cererilor care formează 
obiectul acţiunii reclamanţilor, situaţie ce echivalează cu o necercetate pe fond a cauzei cu care 
instanţa a fost sesizată. 

Pe de altă parte, dar în strânsă legătură cu concluzia de mai sus, instanţa nu a analizat 
acţiunea reclamanţilor în raport cu apărările formulate şi cu probele depuse la dosar de către 
fiecare dintre părţi, cu atât mai mult cu cât acestea se dovedesc a nu fi comune ci având 
particularităţi distincte. 

Expertiza efectuată în cauză, nu a identificat terenul reclamanţilor în funcţie de datele 
C.F. ale acestuia pentru a se putea stabili cu certitudine dacă toţi pârâţii ocupă teren din 
terenul acestora iar în caz afirmativ care este, fără dubii, suprafaţa ocupată. 

Aceste detalii sunt cu atât mai mult necesare cu cât, în autorizaţiile de executare de 
lucrări terenurile pe care s-au edificat garajele nu sunt individualizate nici prin întinderea 
suprafeţei şi nici prin date de C.F. 

Contractele de închiriere dintre Primăria Municipiului Zalău şi pârâţi, indică 
suprafeţele închiriate, dar fără a individualiza terenul măcar prin vecinătăţi. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs în termenul legal pârâtul O.N., solicitând 
modificarea sentinţei atacate în sensul respingerii apelului declarat de reclamanţii C.I. şi C.F.. 

În motivarea recursului, recurentul a arătat că cele două instanţe nu au luat în 
considerare probele depuse la dosarul cauzei, probe care dovedesc că garajul în litigiu este 
construit în afara terenului reclamanţilor, că acest garaj este o construcţie legală conform 
autorizaţiei nr. 143/3954/1977. 

Probele administrate de reclamanţi, respectiv expertiza extrajudiciară şi planul de 
amplasament şi delimitare sunt nerelevante, iar expertiza judiciară efectuată de instanţă nu 
identifică cu exactitate terenul în litigiu şi faptul că o parte din terenul reclamanţilor ar fi 
ocupat de acesta. 

 Notificarea privind rezilierea unilaterală de către Primăria Zalău a contractului de 
închiriere pe care este construit garajul în litigiu şi pe care reclamanţii şi-au întemeiat acţiunea 
reprezintă o măsură nelegală, în lipsa unei decizii a instanţei referitoare la o eventuală situaţie 
de accesiune imobiliară artificială.  

Prin întâmpinarea depusă, intimata C.I. şi C.F. s-au opus admiterii recursului, arătând 
că în mod legal instanţa de apel a reţinut că obiectul acţiunii este revendicarea unor suprafeţe 
de teren ocupate de garajele pârâţilor, iar faptul că cererea are ca obiect şi obligaţia de a face, 
respectiv aceea de ridicare a garajelor de pe terenul proprietatea lor, nu duce la modificarea 
acţiunii. 

Având în vedere că instanţa de fond nu s-a pronunţat cu privire la cererea 
reclamanţilor, în mod legal instanţa de apel a desfiinţat sentinţa atacată şi a trimis cauza spre 
rejudecare.  
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 Examinând recursul declarat, prin prisma motivelor invocate, curtea apreciază că este 
întemeiat în parte şi în consecinţă în baza art.312 alin. 1 şi 5 Cod proc. civ., urmează să-l 
admită ca atare, pentru următoarele considerente:  

Prin acţiunea promovată, reclamantul a solicitat obligarea pârâţilor să-i elibereze 
terenul ocupat cu garajele aflate în folosinţa acestora, să-şi ridice garajele amplasate pe terenul 
proprietatea lor, în caz contrar să fie ei autorizaţi să ridice aceste garaje pe cheltuiala pârâţilor. 

Reclamanţii şi-au întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 480, 1076 şi 1077 Cod proc.civ. 
Procedând la analizarea acţiunii promovată de reclamanţi, instanţa în baza art. 129 alin. 

3 Cod proc. civ., procedează la încadrarea juridică a situaţiei de fapt rezultată în dosar, 
reţinând că în speţă suntem în prezenţa unui caz de accesiune imobiliară artificială, 
reglementat de prev. art. 492-494 C. civil. 

Concluzia instanţei de fond este legală pentru că temeiul juridic al acţiunii nu leagă 
instanţa, care este îndreptăţită şi chiar obligată în exercitarea rolului activ şi pentru a ajuta 
efectiv părţile în ocrotirea intereselor lor legitime, să dea acţiunii calificarea juridică exactă, 
alta decât cea dată de reclamant prin cererea de chemare în judecată. 

Încadrarea juridică făcută de instanţa de fond nu duce la modificarea obiectului 
acţiunii, care nu poate fi schimbat şi nici depăşit şi este apreciată de instanţa de recurs ca fiind 
legală pentru următoarele considerente: 

Reclamanţii sunt proprietarii terenului intravilan înscris în CF 5656/N Zalău, nr. cad. 
6216 pe care l-au dobândit prin cumpărare de la N.M., care la rândul ei a dobândit acest teren 
prin restituire în condiţiile Legii nr. 10/2001. 

În baza contractului de închiriere încheiat între Municipiul Zalău şi recurentul O.N. s-a 
eliberat autorizaţia pentru executare lucrări nr. 143/3954/28 iulie 1977 în favoarea 
recurentului, având ca obiect construirea unui garaj din elemente prefabricate pe terenul situat 
în Zalău, str. Cloşca nr. 2 A. 

Prin notificarea nr. 24188/20 mai 2008 comunicată recurentului O.N., Primăria 
municipiului Zalău l-a încunoştinţat despre faptul că terenul pe care este amplasat garajul a 
fost atribuit numitei N.M., iar în prezent se află în proprietatea reclamantului C.I., conform 
contractului de vânzare-cumpărare din 5.04.2008, astfel că, contractul de închiriere nr. 
2304/9.01.2006 încetează de drept, conform prev. Cap. VI lit b. 

În consecinţă, instanţa de fond în mod legal a constatat că suntem în prezenta unui caz 
de accesiune imobiliară artificială reglementată de art. 494 C. civil, text care oferă 
proprietarului terenului opţiuni diferite, în funcţie de buna sau reaua credinţă a celui care a 
construit pe proprietatea altuia şi nu în situaţia unei acţiuni în revendicare, întemeiată pe 
dispoziţiile art. 480 C. civil, care reprezintă dreptul general în materia dreptului de 
proprietate. 

Acţiunea promovată de reclamanţi a fost corect calificată de instanţa de fond ca fiind o 
acţiune ce are ca obiect obligaţia de a face, respectiv aceea de ridicare a garajelor edificate de 
pârâţi pe terenul proprietatea reclamanţilor, pe temeiul accesiunii imobiliare. Calificarea 
corectă dată de instanţa de fond rezultă din compararea celor două categorii de acţiuni, 
pornind de la definiţia acţiunii în revendicare, caracterele şi condiţiile exercitării ei, raportat la 
dispoziţiile art. 492 şi urm. C. civil. 

Acţiunea în revendicare reprezintă posibilitatea juridică ce permite titularului să-şi 
apere dreptul său real asupra bunului şi să pretindă restituirea lui de la cel care-l stăpâneşte 
fără drept. 

Legiuitorul a reglementat în mod special prin art. 492, 493 şi urm. C. civil situaţia 
construcţiilor edificate pe terenul proprietatea altuia, două cazuri de accesiune imobiliară, 
prevăzând că „orice construcţie, plantaţia sau lucru făcut în pământ sau asupra pământului 
sunt prezumate a fi făcute de către proprietarul acelui pământ cu cheltuiala sa şi că sunt ale lui, 
până ce se dovedeşte din contra”. 

Prin urmare, în speţă este vorba despre ridicarea garajelor de pe terenul proprietatea 
reclamanţilor, situaţie reglementată de prev. art. 492 şi urm. C. civil, aşa cum legal a apreciat şi 
instanţa de fond. 

Instanţa de apel apreciază că prima instanţă a soluţionat cauza pe un alt temei legal 
decât cel invocat de reclamanţi, art. 480, 1076 şi 1077 C. civil, că modificând temeiul legal al 
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acţiunii a modificat însăşi obiectul acţiunii şi mai mult, nu s-a pronunţat asupra cererilor care 
formează obiectul acţiunii reclamanţilor, situaţie ce echivalează cu o necercetare pe fond a 
cauzei cu care instanţa a fost sesizată.  

Faţă de faptul că, aşa cum s-a reţinut în aliniatele precedente, temeiul juridic al acţiunii 
nu leagă instanţa care este îndreptăţită şi chiar obligată să dea acţiunii calificarea juridică 
exactă, alta decât cea dată de reclamant prin cererea de chemare în judecată, aprecierile 
instanţei de apel referitoare la faptul că instanţa de fond a modificat temeiul legal al acţiunii şi 
implicit obiectul acţiunii reclamanţilor, încălcând astfel principiul disponibilităţii, sunt 
nelegale, motiv pentru care, curtea va admite în parte recursul declarat de pârât, va casa 
decizia atacată şi va trimite apelul spre rejudecare pe fond aceluiaşi tribunal. (Judecător Ana 
Ionescu) 

 
 

Radiere ipotecă. Lipsa consimţământului creditorului. Respingere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 725 din 24 februarie 2011 

Prin sentinţa civilă nr. 10004/2010 pronunţată la data de 10.08.2010 a Judecătoriei 
Cluj-Napoca, a fost respinsă ca fiind nefondată plângerea formulată de petentul L.S., împotriva 
încheierii de carte funciară nr. 116236/27.11.2009 data de BCPI Cluj-Napoca. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Din copia CF nr. 261009 Cluj-Napoca, provenita din conversia de pe hârtie a CF nr. 

11181 Cluj-Napoca reiese ca imobilul cu nr. top 12567 evidenţiat in aceasta carte funciara este 
grevat de un drept de ipoteca pentru suma de 2.105 lei vechi in favoarea Colegiului de Avocaţi 
al Reg. Biroului Colectiv de Asistenta Juridica nr. 2 Cluj, înscris la data de 15.01.1963 sub C+1 
si respectiv de un drept de ipoteca pentru suma de 14.208 lei vechi in favoarea Statului 
Roman, înscris la data de 15.08.1989 sub C+2. 

Din înscrisurile depuse de petent in justificarea cererii de radiere pe care a formulat-o, 
instanţa a reţinut ca acestea sunt contractul prin care petentul a cumpărat imobilul înscris in 
CF nr. 11181 Cluj-Napoca, autentificat sub nr. 17148/4.12.1990 de fostul Notariat de Stat 
Judetean Cluj, in cuprinsul căruia se menţionează ca „imobilul se instraineaza liber de sarcini” 
si respectiv extrasul CF nr. 11181 Cluj-Napoca, eliberat la data de 2 ianuarie 1992, potrivit 
căruia imobilul înscris in aceasta carte funciara nu este grevat de nicio sarcina. 

Faţă de dispoziţiile art. 20 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 7/1996 şi art. 75 din ordinul nr. 
633/2006 al directorului general al ANCPI, văzând si dispoziţiile art. 1746 C.civ., potrivit 
cărora dreptul de ipoteca este un drept real, instanţa a reţinut ca dreptul de ipoteca poate fi 
radiat din cartea funciara numai la cererea (sau cu consimtamantul) creditorului ipotecii. 

Prin urmare, menţiunea din cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare si respectiv 
omisiunea menţionării ipotecilor in extrasul de la f. 11 sunt complet lipsite de relevanta in 
speţă, neavând niciun efect cu privire la existenta drepturilor de ipoteca înscrise in CF nr. 
11181 Cluj-Napoca sub C+1-2. 

Pe de alta parte, instanţa a reţinut ca respingerea cererii de radiere a ipotecilor nu 
înseamnă ca imobilul înscris in CF nr. 11181 Cluj-Napoca trebuie sa rămână perpetuu grevat de 
aceste ipoteci, petentul având posibilitatea de a solicita in instanţa obligarea creditorilor 
acestor ipoteci sa-si dea consimţământul pentru radierea lor. 

In ceea ce priveşte cererea formulata de petent in subsidiar, privind restituirea taxei de 
60 lei pe care a achitat-o la înregistrarea cererii de radiere, aceasta a fost respinsa ca fiind 
nefondata, deoarece taxa sus-menţionata a fost achitata pentru procesarea cererii, fiind 
datorata indiferent de soluţia data cererii, in condiţiile in care nu exista un text de lege care sa 
dispună contrariul. 

 Prin decizia civilă nr. 9/4.01.2011 a Tribunalului Cluj a fost respins ca nefondat apelul 
declarat de apelantul L.S. împotriva Sentinţei civile nr. 10004/2010 pronunţată la data de 
10.08.2010 a Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost păstrată în întregime. 
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 Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut că în mod legal instanţa de fond 
a făcut aplicarea dispoziţiile art. 20 alin 2 şi 3 din Legea 7/1996, cât şi a dispoziţiilor art. 75 din 
Ordinul nr. 633/2006 al Directorului General al ANCPI.  

 Împotriva acestei decizii a declarat recurs în termenul legal reclamantul, solicitând 
modificarea deciziei atacate, în sensul admiterii apelului, schimbarea sentinţei şi în consecinţă, 
admiterea plângerii. 

 În motivarea recursului, care nu a fost întemeiat în drept, recurentul a arătat că în 
contractul autentificat sub nr. 17148/4.12.1990 de fostul Notariat de Stat judeţean Cluj se 
menţionează că imobilul se înstrăinează liber de sarcini, iar extrasul CF 11181 Cluj-Napoca 
eliberat la 2.01.1992, dovedeşte că imobilul înscris în această carte funciară nu este grevat de 
nicio sarcină. 

 Evidenţierile existente în Foaia C a CF 261009 Cluj provenită din conversia CF 11181 
Cluj-Napoca, sunt simple evidenţieri făcute în coala matricolă fără nicio bază sau temei legal şi 
nu au corespondent în realitate. Prin urmare, înscrierea din foaia C a acestei cărţi funciare nu 
poate fi considerată ca ipotecă, fapt întărit şi de faptul că, în situaţia existenţei acestei ipoteci, 
nu era posibilă şi legală tranzacţia imobiliară din 4.12.1990. 

 Examinând recursul declarat, prin prisma motivelor invocate, curtea apreciază că este 
nefondat şi în baza art.312 alin. 1 Cod proc.civ., urmează să-l respingă pentru următoarele 
considerente:  

 Acţiunea promovată de reclamant a avut ca obiect radierea ipotecilor înscrise în CF 
261009 Cluj, provenită din conversia CF 11181 Cluj-Napoca, pentru suma de 2105 lei în 
favoarea Colegiului de Avocaţi al Regiunii – Biroul Colectiv de Asistenţă Juridică nr. 2 Cluj în 
temeiul încheierii nr. 9962/1962 din 4.01.1963 a Tribunalului Popular al oraşului Cluj şi 
respectiv pentru suma de 14.208 lei în temeiul cererii Circumscripţiei Financiare a mun. Cluj-
Napoca nr. 33290 din 4.08.1989. 

 Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Ordinul nr. 633/2006 al directorului general al ANCPI, 
radierea înscrierii drepturilor reale se face la cererea titularului dreptului, iar celelalte părţi 
interesate pot cere radierea drepturilor care se sting la împlinirea termenului menţionat în 
înscriere sau la moartea titularului drepturilor viagere. 

 Aceste dispoziţii se coroborează cu dispoziţiile art. 20 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 7/1996, 
potrivit cărora „drepturile reale se sting numai prin înscrierea radierii lor din cartea funciară, 
cu consimţământul titularului dreptului”, „hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă 
sau în cazurile prevăzute de lege, actul autorităţii administrative va înlocui acordul de voinţă 
cerut în vederea înscrierii drepturilor reale dacă sunt opozabile titularilor”, cât şi cu dispoziţiile 
art. 1746 C. civil, potrivit cărora, dreptul de ipotecă este un drept real ce poate fi radiat din 
cartea funciară numai la cererea sau cu consimţământul creditorului ipotecii. 

 Soluţia pronunţată de instanţa de fond şi de apel este în concordanţă cu dispoziţiile 
acestor texte de lege, astfel că recursul declarat de reclamant este nefondat.  

 Susţinerile recurentului referitoare la faptul că în contractul de vânzare-cumpărare în 
baza căruia a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului în litigiu se menţionează că 
imobilul se înstrăinează liber de sarcini sunt nerelevante şi nu au nici un efect cu privire la 
înscrierile din foaia C a cărţii funciare nr. 11181 Cluj-Napoca.  

 Recurentului i s-a adus la cunoştinţă posibilitatea de a depune la dosarul cauzei acordul 
creditorilor, în formă autentică, pentru radierea celor două ipoteci execuţionale conform 
dispoziţiilor art. 75 şi 76 din Ordinul nr. 633/2006, recurentul nu s-a conformat însă acestor 
cerinţe, astfel că încheierea de respingere nr. 116236 din 4.11.2009 pronunţată de Biroul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca de respingere a cererii de radiere a ipotecilor 
înscrise în CF 11181 Cluj-Napoca, este legală. (Judecător Ana Ionescu) 
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Rectificare de carte funciară. Nevalabilitatea titlului. 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 733 din 25 februarie 2011  

Prin sentinţa civilă nr. 6086/22.04.2009, pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca, s-a 
admis acţiunea formulată de reclamanta T.G., în contradictoriu cu pârâtul Statul Român prin 
Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca; s-a respins cererea de intervenţie formulată de 
intervenienţii F.S., F.M. şi M.M., ca neîntemeiată. 

S-a constatat nulitatea absolută a încheierii de CF nr. 5653/06.11.1961, menţionată sub 
B 7 şi B 8 în CF nr. 8580 Cluj. 

S-a constatat nulitatea absolută parţială a încheierilor de CF nr. 1447-1448/17.04.1975, 
nr. 3784-3785/26.06.1975 şi nr. 3851-3852/02.07.1975.  

S-a dispus restabilirea situaţiei anterioare, în sensul reînscrierii în CF nr. 8580 Cluj a 
terenului cu nr. top 11116, în suprafaţă de 669 mp. şi a construcţiilor existente asupra acestuia, 
evidenţiate în CF nr. 8580 Cluj, sub A + 2, A + 3, cu rectificarea corespunzătoare a suprafeţei 
terenului înscris în CF nr. 8580 Cluj, nr. top 11100/1/3, la 1412 mp., conform raportului de 
expertiză tehnică judiciară. 

S-a dispus dezmembrarea imobilului cu nr. top 11116 în două imobile cu nr. top noi, 
11116/1 reprezentând teren în str. C. nr. 43-45, în suprafaţă de 360 mp. şi construcţiile 
evidenţiate în CF nr. 11116/2, reprezentând teren în suprafaţă de 309 mp. în str. C. nr. 43-45, 
ambele în favoarea vechiului proprietar. 

S-a dispus restabilirea situaţiei anterioare de CF prin radierea din CF nr. 8580 Cluj a 
dreptului de proprietate al pârâtului Statul Român de sub B 7 şi 8, în privinţa imobilului cu nr. 
top nou 11116/1 şi reînscrierea dreptului de proprietate al vechilor proprietari de sub B 5 şi 6, 
după care în favoarea reclamantei, cu titlu de drept moştenire. 

S-a dispus înscrierea în CF a dreptului de servitute de trecere peste imobilul cu nr. top 
11100/1/3, în favoarea imobilului cu nr. top 11116/1. 

Pârâtul a fost obligat la plata sumei de 1.846,90 lei cheltuieli de judecată. 
Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în considerentele sentinţei 

faptul că prin decizia civilă nr. 79/A/2000, pronunţată de Curtea de Apel Oradea, a fost admis 
apelul reclamantei T.G., împotriva sentinţei civile nr. 266/1999 a Tribunalului Cluj, care a fost 
schimbată în parte, în sensul admiterii acţiunii reclamantei împotriva Statului Român, 
reprezentat de Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, cu consecinţa constatării trecerii 
abuzive în proprietatea Statului Român a imobilelor înscrise în CF nr. 5052 Cluj, 8580 Cluj, 
8027 Cluj şi 186-31 Cluj, proprietatea antecesorilor reclamantei şi a radierii dreptului de 
proprietate a Statului Român din CF; pârâtul a fost obligat să-i lase reclamantei în deplină 
proprietate şi posesie aceste imobile. 

Această decizie a Curţii de Apel Oradea a rămas irevocabilă prin decizia civilă nr. 
3945/2002 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

Prin încheierea de CF nr. 11858/08.07.2003, a fost respinsă cererea reclamantei pentru 
întabularea în CF nr. 8580 a dreptului de proprietate, în temeiul deciziei civile nr. 79/2000 a 
Curţii de Apel Oradea. 

Intervenienţii sunt cumpărătorii imobilelor compuse din construcţii şi teren aferent, nr. 
top 11116/1, 1111/2/2, corpurile D şi F şi, respectiv, nr. top 11116/2/1, corpul E, situate în Cluj-
Napoca, str. P. nr. 43-45, prin contractele de vânzare-cumpărare nr. 35068/17.07.1997 şi nr. 
35356/04.03.1997, încheiate în temeiul Legii nr. 112/1995.  

Prin decizia civilă nr. 2395/R/2005 a Curţii de Apel Cluj, ca urmare a admiterii 
recursului reclamantei, a fost admisă acţiunea formulată de aceasta împotriva pârâţilor Statul 
Român prin Primarul municipiului Cluj-Napoca, F.S., F.M., M.M. şi S.C. ConstructArdealul 
S.A. şi, în consecinţă, s-a constatat nulitatea actului de dezlipire a imobilelor din CF nr. 8580 
Cluj şi de transcriere în CF nr. 135692-135694 Cluj; s-a constatat inopozabilitatea faţă de 
reclamantă a contractelor de vânzare-cumpărare nr. 35068/17.07.1997 şi nr. 
35356/04.09.1997; s-a dispus rectificarea întabulărilor prin restabilirea situaţilor anterioare 
din CF nr. 8580 Cluj. 
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Rezultă, aşadar, că reclamanta are un drept de proprietate opozabil proprietarului 
tabular al fostului imobil cu nr. top 11116 din CF nr. 8580 Cluj, al cărui titlu s-a dovedit că nu a 
fost valabil şi, prin urmare, s-a dispus radierea din evidenţele funciare a acestui drept de 
proprietate, în timp ce intervenienţii au titluri de proprietate valabile, cu privire la parte din 
acelaşi imobil, însă întabularea în CF a dreptului lor de proprietate poate fi opusă doar 
pârâtului Statul Român, însă cu privire la acesta s-a dispus radierea dreptului său din CF nr. 
8580 Cluj. 

Din această perspectivă, în speţă, este incidentă ipoteza reglementată de art. 34 pct. 1 
din Legea nr. 7/1996. 

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel, în termen legal, intervenienţii F.S., F.M. şi 
M.M., precum şi Statul Român prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, apeluri 
respinse ca nefondate de Tribunalul Cluj prin decizia civilă nr. 488/A/12.10.2010. 

La pronunţarea acestei soluţii, Tribunalul Cluj a avut în vedere faptul că elementul 
esenţial în soluţionarea prezentei pricini îl reprezintă decizia civilă nr. 2395/R/2009 al Curţii 
de Apel Cluj, prin care s-a constatat nu numai nulitatea actului de dezlipire a imobilelor din CF 
nr. 8580 şi de transcriere în CF noi nr. 135692-135694 Cluj, dar şi inopozabilitatea faţă de 
reclamantă a contractelor de vânzare-cumpărare încheiate de intervenienţi în baza Legii nr. 
112/1995, cu consecinţa rectificării CF nr. 8580 Cluj. 

Această decizie trebuie respectată în virtutea principiului puterii de lucru judecat, care 
prin prezumţia de lucru judecat impune consecvenţa în judecată, şi anume ceea ce s-a 
constatat şi statuat în mod corect şi judicios printr-o hotărâre judecătorească să nu mai poate 
fi contrazisă printr-o altă hotărâre judecătorească. 

Judicios a stabilit prima instanţă, că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile art. 20 şi art. 
27 din Legea nr. 7/1996, în ceea ce priveşte cererea de întabulare a dreptului de proprietate al 
intervenienţilor, întrucât valabilitatea titlurilor acestora nu putea fi cercetată în raport cu 
reclamanta intimată, ca efect al inopozabilităţii acestor titluri faţă de reclamantă. 

Împotriva acestei decizii au declarat recurs, în termen legal, pe de o parte, pârâtul 
Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, iar pe de altă parte intervenienţii M.M., F.M. şi 
F.S.. 

Prin propriul recurs, pârâtul recurent a solicitat, ca în temeiul art. 304 pct. 8 şi 9 
C.proc.civ., să se admită recursul, să se modifice decizia recurată, în sensul admiterii apelului 
pârâtului. 

În motivarea recursului, s-a arătat că decizia recurată este nelegală în ceea ce priveşte 
constatarea nulităţii absolute a încheierii de CF nr. 5653/06.11.1961, menţionată sub B 7 şi 8 
din CF nr. 8580 Cluj, nr. top 11116, motivat de faptul că prin aceasta s-a înscris dreptului de 
proprietate în favoarea Statului Român, precum şi a încheierii nr. 1447-1448/17.04.1975, prin 
care s-a dezmembrat imobilul. 

S-a mai arătat de către pârâtul recurent că prin încheierea nr. 2442/21.01.2000 s-a 
transcris în CF nr. 135692 şi 135694 dreptul de proprietate în favoarea intervenienţilor F., iar 
prin încheierea nr. 4819/30.03.2000, s-a înscris în CF nr. 135693 dreptul de proprietate în 
favoarea intervenientei M. 

În cauză, nu sunt îndeplinite condiţiile art. 36 din Legea nr. 7/1996, având în vedere că 
contractele de vânzare-cumpărare încheiate de intervenienţi în baza Legii nr. 112/1995 sunt 
valabile, astfel încât, în cauză ar fi incidente dispoziţiile art. 27 din Legea nr. 7/1996. 

Prin propriul recurs, intervenienţii au solicitat, ca în temeiul art. 304 pct. 8 şi 9 C. proc. 
civ., să se admită recursul, să se modifice hotărârea recurată, în sensul admiterii apelului 
intervenienţilor, cu consecinţa modificării sentinţei fondului, în sensul admiterii doar în parte 
a acţiunii reclamantei, respectiv, a întabulării acesteia doar asupra terenului de 235 mp., şi a 
admiterii în întregime a cererii de intervenţie, cu cheltuieli de judecată în fond, apel şi recurs. 

În motivarea recursului a fost reprodus dispozitivul hotărârii primei instanţe; în esenţă, 
considerentele avute în vedere de către aceasta la pronunţarea soluţiei sale; motivul pentru 
care intervenienţii au declarat apel împotriva sentinţei fondului; considerentele avute în 
vedere de către Tribunal la pronunţarea soluţiei de respingere a apelului intervenienţilor, 
concluzionându-se de către intervenienţii recurenţi că atât hotărârea instanţei de fond, cât şi a 
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instanţei de apel sunt nelegale, fiind pronunţate pe baza unei greşite interpretări a actului 
dedus judecăţii şi pe o greşită aplicare a legii. 

Atât instanţa de fond, cât şi instanţa de apel, au avut în vedere doar inopozabilitatea 
titlurilor intervenienţilor faţă de reclamantă, statuată prin Decizia nr. 2395/R/2005 a Curţii de 
Apel Cluj, şi nu au analizat inopozabilitatea titlului de proprietate al reclamantei faţă de 
intervenienţi, respectiv, faptul că decizia civilă nr. 79/2000 a Curţii de Apel Oradea a fost 
pronunţată doar în contradictoriu cu Statul Român, nu şi cu intervenienţii, astfel că acestora 
nu le este opozabilă. 

Atât instanţa de fond, cât şi cea de apel, au aplicat greşit prevederile Legii nr. 7/1996, 
atunci când au arătat că cererea reclamantei este întemeiată, întrucât aceasta are un titlul 
opozabil Statului Român, în timp ce cererea intervenienţilor este neîntemeiată, întrucât au 
titluri care nu sunt opozabile reclamantei, omiţând însă să aprecieze opozabilitatea titlurilor de 
proprietate ale părţilor doar în raport de Statul Român. Titlurile părţilor sunt inopozabile în 
raporturile dintre ele, dar sunt opozabile doar în raport cu Statul Român, în conformitate cu 
prevederile art. 22 lit. a din Legea nr. 7/1996. 

În mod greşit în hotărârea atacată s-a motivat respingerea cererii intervenienţilor prin 
aceea că nu sunt îndeplinite condiţiile art. 20 şi art. 27 din Legea nr. 7/1996, pentru înscrierea 
dreptului de proprietate al intervenienţilor în CF, ignorându-se faptul că actele juridice în 
temeiul cărora intervenienţii au solicitat înscrierea dreptului lor de proprietate în cartea 
funciară sunt valabile şi niciodată nu s-a dispus şi nu s-a operat o radiere a dreptului de 
proprietate al intervenienţilor înscris în aceste cărţi funciare sistate, întrucât nu a existat un 
temei pentru o astfel de rectificare de CF. 

Câtă vreme intervenienţii nu au promovat o acţiune în prestaţie tabulară împotriva 
reclamantei, nu se poate pune problema, în sensul art. 27 din Legea nr. 7/1996 existenţei 
consimţământului acesteia la înscrierea dreptului de proprietate al intervenienţilor. 

Atât instanţa de fond, cât şi Tribunalul, trebuiau să procedeze la o comparare a titlurilor 
de proprietate ale părţilor, pe baza reglementărilor legale în vigoare, acordând preferinţă 
titlului reclamantei, încă înainte de a fi administrată orice probă, dovadă în acest sens 
constituind-o obiectivele expertizei topografice, şi aceasta în condiţiile în care Statul Român a 
fost obligat să-i restituie reclamantele doar imobilele asupra cărora exercita prerogative de 
proprietar, nu şi imobilele pe care le-a înstrăinat în mod valabil în favoarea intervenienţilor, 
din acest punct de vedere primele două instanţe refuzând practic să analizeze titlul de 
proprietate al reclamantei, respectiv, dispozitivul deciziei civile nr. 79/2000 al Curţii de Apel 
Oradea. 

Intervenienţii au mai invocat în motivarea propriului recurs demersurile pe care 
reclamanta le-a făcut în baza Legii nr. 112/1995, concluzionând în sensul că titlurile de 
proprietate ale intervenienţilor au preferinţă, întrucât validitatea acestora nu a fost niciodată 
pusă în discuţie. 

Prin întâmpinarea formulată în cauză, reclamanta intimată a solicitat respingerea 
recursurilor ca nefondate, cu cheltuieli de judecată, cu motivarea că în ceea ce îl priveşte pe 
Consiliul Local Cluj-Napoca, trebuie avute în vedere cele statuate prin decizia civilă nr. 
79/2000 a Curţii de Apel Oradea, prin care s-a dispus în sensul nulităţii titlului statului cu 
privire la imobilul cu nr. top 11116 din CF nr. 8580 Cluj, iar în ceea ce îi priveşte pe 
intervenienţi, ceea ce trebuie avut în vedere este inopozabilitatea faţă de reclamantă a 
contractelor de vânzare-cumpărare încheiate de aceştia în baza Legii nr. 112/1995, 
inopozabilitate statuată prin decizia civilă nr. 2395/R/2005 a Curţii de Apel Cluj, precum şi 
opozabilitatea erga omnes a dreptului de proprietate al autorilor reclamantei. 

Recursurile sunt nefondate. 
În ceea ce priveşte toate acele motive din recursul intervenienţilor prin care se critică 

sentinţa fondului, Curtea constată că acestea intră sub incidenţa excepţiei inadmisibilităţii, 
întemeiată pe prevederile art. 282 alin. 1 şi art. 299 alin. 1 C. proc. civ. 

Recurenţii intervenienţi au pornit în argumentarea recursului lor de la o dublă premisă 
eronată, şi anume, pe de o parte, aceea că titlul de proprietate al reclamantei ar fi reprezentat 
de decizia civilă nr. 79/2000 a Curţii de Apel Oradea, iar pe de altă parte, aceea că titlul de 
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proprietate al intervenienţilor este opozabil Statului Român, deci, este posibilă întabularea 
acestora în CF. 

În legătură cu prima premisă, sunt de subliniat următoarele : 
Prin decizia civilă nr. 79/2000 a Curţii de Apel Oradea, (f. 6 dosar fond), s-a constatat 

trecerea abuzivă în proprietatea Statului Român a imobilelor ce au aparţinut antecesorilor 
reclamantei, înscrise în CF nr. 5052, CF nr. 8580, CF nr. 8027 şi CF nr. 186-31 Cluj-Napoca şi 
s-a dispus radierea dreptului de proprietate al Statului Român, ceea ce , implicit, înseamnă că 
s-a revenit la situaţia de carte funciară existentă anterior întabulării dreptului de proprietate al 
Statului Român, în sensul menţinerii ca valabile a drepturilor de proprietate ale antecesorilor 
reclamantei, astfel cum ele erau înscrise în CF anterior întabulării Statului Român. 

În speţă, însă, interesează imobilul din CF iniţială nr. 8580 Cluj-Napoca, A+1, nr. top. 
11.116, unde, sub B.5 şi B.6 erau întabulaţi antecesorii reclamantei, numiţii Fernengel 
Friedrich (identic cu Frigyes) şi soţia sa, născută Salmen Iozefina (identică cu Iozefin) (f. 7-8 
dosar fond). 

Prin urmare, titlul de proprietate al reclamantei este cel conferit de cartea funciară, 
reclamanta, în calitatea sa de succesor al foştilor proprietari tabulari de sub B. 5 şi B. 6 din CF 
nr. 8580 Cluj-Napoca, dobândind prin moştenire, în patrimoniul său, în condiţiile art. 26 din 
Decretul-Lege nr. 115/1938 dreptul de proprietate asupra imobilului litigios. 

Or, este bine cunoscut faptul că dreptul de proprietate este un drept opozabil erga 
omnes. 

Pe cale de consecinţă, titlul reclamantei este opozabil nu doar Statului Român, dar şi 
intervenienţilor, precum şi oricăror altor terţi. 

Drept urmare, Curtea constată că este nefondată susţinerea recurenţilor intervenienţi, 
conform căreia, apreciind opozabilitatea titlurilor părţilor doar în raport de Statul Român, s-ar 
fi putut reţine incidenţa în cauză a prevederilor art. 22 alin. 1 lit. a din Legea nr. 7/1996 
republicată. 

Oricum, nu este de ignorat nici faptul că, aşa cum s-a statuat şi prin decizia civilă nr. 
2395/R/27.10.2005 a Curţii de Apel Cluj, hotărârea judecătorească de care se prevalează 
reclamanta, decizia civilă nr. 79/2000 a Curţii de Apel Oradea, este opozabilă raportat la toate 
înscrierile ulterioare din CF nr. 8580 Cluj.  

Referitor la cea de a doua premisă acreditată de recurenţii intervenienţi, Curtea 
constată următoarele :  

Este reală susţinerea intervenienţilor, în sensul că titlul lor de proprietate – contractele 
de vânzare-cumpărare încheiate în baza Legii nr. 112/1995 – este opozabil Statului Român, dat 
fiind că statul este cel care le-a înstrăinat intervenienţilor aceste imobile, însă această 
opozabilitate, prin ea însăşi, nu este suficientă pentru a conduce la admisibilitatea cererii 
intervenienţilor de întabulare a dreptului lor de proprietate în CF nr. 8580 Cluj, având în 
vedere cel puţin următoarele considerente: 

Statul Român nu era adevăratul proprietar al imobilului înstrăinat intervenienţilor, 
astfel încât, cel puţin la nivel de principiu, acesta nu le putea transfera valabil intervenienţilor 
un drept de proprietate asupra imobilului aparţinând reclamantei, şi care să îi fie opozabil 
acesteia. 

Cu alte cuvinte, intervenienţii au dobândit titlul lor de la un non dominus, iar nu de la 
un verus dominus, astfel încât, nu pot opune un astfel de titlu celui care este verus dominus, 
adică reclamantei. 

Este adevărat că, contractele de vânzare-cumpărare încheiate de intervenienţi nu au 
fost anulate, fiind încă valabile, dar nu este mai puţin adevărat că această valabilitate trebuie 
raportată doar strict în relaţia cu Statul Român, nu şi cu reclamanta, care este adevăratul 
proprietar al imobilului. 

Că este aşa, o dovedeşte decizia civilă nr. 2395/R/27.10.2005, pronunţată de Curtea de 
Apel Cluj, prin care s-a stabilit, cu autoritate de lucru judecat, că faţă de reclamantă sunt 
inopozabile contractele de vânzare-cumpărare nr. 35068/17.07.1997 şi nr. 35.356/04.09.1997 
şi că, deşi această inopozabilitate nu le afectează valabilitatea, totuşi, ele nu pot fi opuse 
reclamantei. 
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Unul dintre principiile fundamentale care guvernează actul juridic civil este principiul 
relativităţii efectelor acestuia, consacrat în art. 973 C. civ., text legal care prevede: „convenţiile 
nu au efect decât între părţile contractante”. 

Principiul relativităţii efectelor actului juridic civil poate fi definit ca regula potrivit 
căreia un act juridic civil produce efecte numai faţă de autorii sau autorul actului, el neputând 
să profite ori să dăuneze altor persoane, conţinutul acestui principiu fiind fidel exprimat în 
adagiul latin „res inter alios acta, alis neque noccere, neque prodesse potest”. 

Prin parte se înţelege evident persoana care încheie actul juridic civil, fie personal, fie 
prin reprezentare, şi în patrimoniul ori persoana căreia se produc efectele actului, întrucât a 
exprimat un interes personal în acel act. 

În aplicarea şi respectarea acestui principiu, al relativităţii efectelor actului juridic civil, 
respectivul act va fi inopozabil faţă de terţi, în sensul că nu va putea fi opus în nici un mod 
acestora, de către părţile actului. 

Or, în cauză, printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, şi care evident se 
bucură de putere de lucru judecat, s-a statuat în sensul constatării inopozabilităţii contractelor 
de vânzare-cumpărare ale intervenienţilor faţă de reclamantă. 

Puterea de lucru judecat - care prezintă următoarele caractere juridice: exclusivitatea 
(un nou proces între aceleaşi părţi, având acelaşi obiect şi aceiaşi cauză nu mai este posibil), 
incontestabilitatea (hotărârea irevocabilă nu mai poate fi atacată pe calea unui nou recurs), 
executorialitatea (hotărârea definitivă sau, după caz, irevocabilă, dacă este susceptibilă de 
executare silită, poate fi pusă în executare) şi obligativitatea (părţile trebuie să se supună 
efectelor lucrului judecat, iar partea în favoarea căreia acţionează nu poate renunţa la dreptul 
de a o invoca) -, de care se bucură decizia civilă nr. 2395/R/27.10.2005 a Curţii de Apel Cluj, 
impune intervenienţilor recurenţi obligaţia ca, în raport cu reclamanta – care este adevăratul 
proprietar – să nu se poată prevala de contractele lor de vânzare-cumpărare, inopozabile 
reclamatei, ca temei al cererii lor de întabulare în CF nr. 8580 Cluj.  

Chiar dacă intervenienţii au un titlu opozabil Statului Român, această împrejurare nu 
constituie un temei suficient pentru admisibilitatea cererii intervenienţilor de întabularea a lor 
în CF, dat fiind că Statul Român nu a dobândit niciodată un drept de proprietate valabil asupra 
imobilului litigios – constatarea nevalabilităţii titlului statului, prin Decizia civilă nr. 79/2000 
a Curţii de Apel Oradea realizându-se cu efect retroactiv – astfel încât, el nu putea transmite 
valabil şi legal un drept de proprietate intervenienţilor, care să poată fi opus adevăratului 
proprietar al imobilului, reclamanta din prezenta cauză. 

Inopozabilitatea titlului intervenienţilor faţă de reclamantă, coroborată cu faptul că 
titlul reclamantei nu este decizia civilă nr. 79/2000 a Curţii de Apel Oradea, ci chiar înscrierea 
dreptului de proprietate sub B. 5 şi B. 6 din CF nr. 8580 Cluj în favoarea antecesorilor 
reclamantei, drept transmis apoi acesteia în condiţiile art. 26 din Legea cărţilor funciare, 
conduce la concluzia certă că analizarea cererii intervenienţilor, de întabularea a lor în CF, 
trebuie analizată atât din perspectiva regulilor referitoare la opozabilitatea faţă de terţi a 
înscrierii în cartea funciară a unui drept real imobiliar, cât şi din perspectiva cerinţelor 
imperative ce trebuiesc îndeplinite pentru admisibilitatea unei cereri de înscriere în CF a unui 
drept real. 

Astfel, art. 20 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 7/1996 prevede care sunt condiţiile în care se vor 
putea înscrie drepturile reale în cartea funciară . 

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 1 „dreptul de proprietate şi celelalte drepturi 
reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciară pe baza actului prin care s-au 
constituit ori s-au transmis în mod valabil”, în timp ce , alin. 3 al aceluiaşi articol instituie 
condiţia ca titlul în baza căruia se solicită înscrierea în CF să fie opozabil titularului, prevăzând 
că „hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă sau, în cazurile prevăzute de lege, actul 
autorităţii administrative, va înlocui acordul de voinţă cerut în vederea înscrierii drepturilor 
reale, dacă sunt opozabile titularilor”. 

Prin urmare, chiar dacă titlul intervenienţilor ar fi valabil – contractele de vânzare-
cumpărare încheiate de aceştia în baza Legii nr. 112/1995 nefiind anulate – acesta nu poate fi 
înscris în cartea funciară pentru că nu este opozabil „titularului”, adică adevăratului proprietar 
al imobilului.  
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Împrejurarea că la data la care intervenienţii au solicitat, prin intermediul cererii lor de 
intervenţie, întabularea titlului lor în CF, reclamanta nu era efectiv întabulată în cartea 
funciară, ceea ce ar atrage - în opinia recurenţilor - incidenţa, prin raportare la dreptul tabular 
al Statului Român, a art. 22 alin. 1 lit. a din Legea nr. 7/1996, nu poate constitui un argument 
în sprijinul cererii intervenienţilor, de întabulare în CF, dat fiindcă textul art. 22 alin. 1 lit. a 
trebuie coroborat cu art. 26 din Legea 7/1996. 

Astfel, potrivit art. 22 alin. 1 lit. a din Legea nr. 7/1996 republicată „înscrierea unui 
drept se poate efectua numai împotriva aceluia care, la înregistrarea cererii sale, era înscris ca 
titular al dreptului asupra căruia înscrierea urmează să fie făcută”. 

Or, titular al dreptului asupra căruia urmează să fie făcută înscrierea (intervenienţilor) 
era reclamanta – faţă de care titlurile intervenienţilor sunt inopozabile – iar nu Statul Român, 
în privinţa căruia constatarea nevalabilităţii titlului, prin Decizia civilă nr. 79/2000 a Curţii de 
Apel Oradea, s-a realizat cu efect retroactiv, astfel încât, cererea intervenienţilor nu întrunea 
cerinţa impusă de art. 22 alin. 1 lit. a din Legea nr. 7/1996. 

Reclamanta a dobândit dreptul de proprietate în condiţiile art. 26 alin. 1 din Legea nr. 
7/1996 (care păstrează vechea reglementare a art. 26 din Decretul-lege nr. 115/1938), text legal 
care prevede că „dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale sunt opozabile faţă de terţi, 
fără înscrierea în cartea funciară, când provin din succesiune”. 

Argumentul recurenţilor, în sensul că este admisibilă cererea lor de întabulare în CF nr. 
8580 Cluj, pe motiv că niciodată nu s-a operat o radiere a dreptului lor de proprietate din CF 
nr. 135692, 135693 şi 135694, chiar dacă, în urma rectificării poziţiei de sub B. 7 şi B. 8, aceste 
cărţi funciare au fost sistate, nu poate fi primit, având în vedere că rectificările operate în 
aceste CF - uri au fost efectuate în baza deciziei civile nr. 2395/R/27.10.2005 a Curţii de Apel 
Cluj, hotărâre prin care s-a constatat „nulitatea actului de dezlipire a imobilelor din CF nr. 
8580 Cluj şi de transcriere în CF noi 135692 – 135694 Cluj”, precum şi „rectificarea 
întabulărilor prin restabilirea situaţiei anterioare din CF nr. 8580 Cluj”. 

Prin urmare, intervenienţii nu se pot prevala acum, în susţinerea cererii lor de 
întabulare în CF nr. 8580 Cluj, de dreptul lor înscris în CF nr. 135692, 135693 şi 135694, câtă 
vreme, printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă şi intrată în puterea lucrului judecat, s-a 
dispus tocmai rectificarea întabulărilor prin restabilirea situaţiei anterioare din CF nr. 8580 
Cluj, rectificare justificată şi fundamentată tocmai pe constatarea nulităţii actului de dezlipire 
a imobilelor din CF nr. 8580 Cluj şi de transcriere în CF noi 135692 – 135694 Cluj. 

Susţinerea recurenţilor, în sensul că ar fi întrunite în cauză prevederile art. 27 din Legea 
nr. 7/1996, întrucât intervenienţii nu au promovat o acţiune în prestaţie tabulară împotriva 
reclamantei, ci în raport cu Statul Român, şi că astfel nu se poate pune problema 
consimţământului reclamantei la înscrierea dreptului intervenienţilor, este vădit eronată 
juridic şi, totodată, nefondată, pentru motivele ce urmează a fi expuse : 

Art. 27 din Legea nr. 7/1996 republicată constituie sediul legal al acţiunii în prestaţie 
tabulară, prevăzând în ce condiţii este admisibilă o astfel de acţiune, şi anume : 

 “(1) Cel care s-a obligat să strămute sau să constituie în folosul altuia un drept real 
asupra unui imobil este dator să îi predea toate înscrisurile necesare pentru înscrierea acelui 
drept. 

 (2) Dacă un drept înscris în cartea funciară se stinge, titularul este obligat să predea 
celui îndreptăţit înscrisurile necesare radierii. 

 (3) În situaţia în care cel obligat nu predă înscrisurile, persoana interesată va putea 
solicita instanţei să dispună înscrierea în cartea funciară. Hotărârea instanţei de judecată va 
suplini consimţământul la înscriere al părţii care are obligaţia de a preda înscrisurile necesare 
înscrierii. 

 (4) Dreptul la acţiunea în prestaţie tabulară este imprescriptibil. 
 (5) Acţiunea în prestaţie tabulară se va îndrepta şi împotriva terţului dobânditor înscris 

în cartea funciară, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii: 
 a) actul juridic în baza căruia se solicită prestaţia tabulară să fie încheiat anterior celui 

în baza căruia a fost înscris dreptul terţului în cartea funciară; 
 b) terţul să fi dobândit imobilul cu titlu gratuit sau, dacă l-a dobândit cu titlu oneros, să 

fie de rea-credinţă”. 
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 Drept urmare, pentru incidenţa în cauză a art. 27 din Legea nr. 7/1996 republicată, 
respectiv, pentru admisibilitatea cererii de întabulare a acestora prin raportare la Statul 
Român, ar fi fost necesar ca Statul Român să fi fost adevăratul proprietar al imobilului, pentru 
că doar astfel le putea strămuta acestora valabil dreptul de proprietate. 

 Chiar dacă, aparent, la momentul încheierii de către intervenienţi a contractelor de 
vânzare-cumpărare în baza Legii nr. 112/1995, Statul Român era proprietarul imobilului, 
dreptul acestuia fiind înscris sub B. 7 şi B. 8 în CF nr. 8580 Cluj, totuşi recurenţii nu se pot 
prevala de dispoziţiile art. 27 mai sus citate, dat fiind că, prin efectul puterii de lucru judecat a 
deciziei civile nr. 79/2000 a Curţii de Apel Oradea, constatarea nevalabilităţii titlului statului 
asupra acestui imobil s-a realizat cu efect retroactiv, considerându-se din punct de vedere 
juridic şi legal că Statul Român nu a fost niciodată proprietarul imobilului. 

 O eventuală acţiune în prestaţie tabulară îndreptată împotriva reclamantei ar fi de 
neconceput, dată fiind inopozabilitatea faţă de aceasta a titlului intervenienţilor, constatată 
prin decizia civilă nr. 2395/R/27.10.2005 a Curţii de Apel Cluj. 

Este irelevant, în actualul cadru procesual şi legislativ, ce anume demersuri judiciare ori 
administrative a urmat reclamanta în baza Legii nr. 112/1995, după cum lipsit de relevanţă 
este şi modul în care s-a soluţionat petitul în revendicare prin decizia civilă nr. 79/2000 a 
Curţii de Apel Oradea, având în vedere că între timp, printr-o altă hotărâre judecătorească – 
sentinţa civilă nr. 9514/16.07.2010, pronunţată de judecătoria Cluj-Napoca în dosar civil nr. 
11328/211/2008, rămasă definitivă prin respingerea apelului intervenienţilor din prezenta 
cauză de către Tribunalul Cluj - intervenienţii recurenţi au fost obligaţi să-i recunoască 
reclamantei intimate dreptul de proprietate asupra imobilelor litigioase şi să i le predea în 
posesie (f. 39 – 41, 50 ). 

Procedându-se la o comparare a titlurilor părţilor, aşa cum solicită recurenţii, în nici un 
caz nu se poate acorda – aşa cum nefondat susţin recurenţii - preferinţă titlurilor 
intervenienţilor, câtă vreme, titlul acestora emană da la un non dominus şi câtă vreme, 
conform celor anterior expuse, titlul reclamantei este tocmai dreptul înscris sub B.5 şi B. 6 în 
CF nr. 8580 Cluj. 

Susţinerea pârâtului recurent, conform căreia nu se puteau anula încheierile de CF, este 
vădit nefondată, având în vedere dispozitivul deciziilor civile nr. 79/2000 a Curţii de Apel 
Oradea şi nr. 2395/R/27.10.2005 a Curţii de Apel Cluj, prin care s-a dispus, cu autoritate de 
lucru judecat, atât în sensul nulităţii titlului statului cu privire la imobilul cu nr. top 11116 din 
CF nr. 8580 şi a nulităţii actului de dezlipire a imobilelor din CF nr. 8580 Cluj şi de transcriere 
în CF noi 135692 – 135694 Cluj, cât şi în sensul rectificării tuturor întabulărilor prin 
restabilirea situaţiei anterioare din CF nr. 8580 Cluj. 

Nefondat susţine pârâtul recurent că, prin prisma art. 36 din Legea nr. 7/1996, nu se 
putea face rectificarea cărţilor funciare, întrucât contractele de vânzare-cumpărare ale 
intervenienţilor erau valabile, pe de o parte, având în vedere că în persoana intervenienţilor nu 
poate fi reţinută buna-credinţă, în sensul pretins de acest text legal, iar pe de altă parte, având 
în vedere că rectificarea cărţilor funciare este justificată nu pe nevalabilitatea titlului 
intervenienţilor, ci pe nevalabilitatea titlului statului, respectiv, pe nevalabilitatea înscrierii 
dreptului de proprietate al Statului Român în CF nr. 8580 Cluj, şi apoi în CF –urile 
subsecvente, precum şi pe nevalabilitatea înscrierii actului de dezlipire a imobilelor din CF nr. 
8580 Cluj şi a actelor de transcriere în CF noi nr. 135692-135694 Cluj. 

Nefondată este şi susţinerea recurenţilor intervenienţi în sensul că reclamanta se poate 
întabula doar pe terenul de 235 mp., câtă vreme, raportat la deciziile civile nr. 79/2000 a 
Curţii de Apel Oradea şi nr. 2395/R/27.10.2005 a Curţii de Apel Cluj, reclamanta este, în 
condiţiile art. 26 din Legea cărţilor funciare, proprietara întregului imobil din CF nr. 8580, nr. 
top 11116, fiind deci îndreptăţită să-şi întabuleze acest drept în CF.  

Aşa fiind, în temeiul tuturor considerentelor mia sus expuse şi a prevederilor art. 304 
pct. 8 şi 9 C. proc. Civ., Curtea urmează să respingă ca nefondate prezentele recursuri. 
(Judecător Carmen Maria Conţ) 
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Hotărâre nemotivată în fapt şi în drept. Imposibilitatea efectuării controlului 
judiciar. Casare cu trimitere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 735 din 25 februarie 2011  

Prin sentinţa civilă nr. 5865/28.11.2007 pronunţată de Judecătoria Baia Mare, s-a 
admis în parte acţiunea civilă formulată de reclamanta C.I., în contradictoriu cu pârâţii C.H., 
C.T.D. şi C.B.E. şi în consecinţă s-a constatat că masa succesorală rămasă după defunctul C.T., 
dec. în anul 1947, se compune din cota de ½ parte din imobilul casă de locuit, situat în loc. C. 
nr. 17, com. Dumbrăviţa, jud. Maramureş. 

S-a constatat că moştenitori ai defunctului C.T. sunt următorii: 1. defuncta C.A., în 
calitate de soţie supravieţuitoare, cu o cotă parte din masa succesorală de ¼; 2. defunctul C.A., 
în calitate de descendent de gradul I (fiu), cu o cotă parte din masa succesorală de 3/8; 3. 
defunctul C.G., în calitate de descendent de gradul I (fiu), cu o cotă parte din succesiune de 
3/8. 

S-a constatat că masa succesorală rămasă după defuncta C.A., decedată în anul 1986, se 
compune din cota de 5/8 parte din imobilul casă de locuit, situată în loc. C., nr. 17, com. 
Dumbrăviţa, jud. Maramureş, iar unic moştenitor al defunctei C.A., este defunctul C.A., în 
calitate de descendent de gradul I (fiu).  

Valoarea totală a imobilului casă de locuit, situată în loc. C., nr. 17, jud. Maramureş, este 
de 15.300 lei (RON).  

S-a constatat că masa succesorală după defunctul C.A., dec. la data de 03.12.2000, se 
compune din următoarele bunuri imobile: - cota de 13/16 din imobilul casă de locuit, situată în 
loc. C., nr. 17, com. Dumbrăviţa, jud. Maramureş, în valoare de 12.431,25 lei; - cota de ½ parte 
din imobilul şură, situat în loc. C., nr. 17, com. Dumbrăviţa, în valoare de 1450 lei; - cota de ½ 
parte din imobilul teren, din categoria de folosinţă pădure, cuprins în Titlul de proprietate nr. 
60129/22/12.10.1994, eliberat de Comisia Judeţeană Maramureş pentru stabilirea dreptului 
de proprietate asupra terenurilor, în suprafaţă totală de 4200 mp, situat în locul denumit „La 
Stâni”, în valoare totală de 42.000 lei; - cota de ½ parte din imobilele terenuri situate pe 
teritoriul satelor C. şi C., în suprafaţă totală de 4 ha şi 5824 mp, cuprinsă în Titlul de 
proprietate nr. 51181/18/12.10.2000, eliberat de Comisia Judeţeană Maramureş pentru 
stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, după cum urmează:  

1.Imobilele terenuri situate în extravilan, în hotarul loc. Chechiş, astfel: - „Mocira”, în 
suprafaţă de 5999 mp, din categoria de folosinţă „fâneţe”, în valoare de 89.985 lei; -„Secări”, în 
suprafaţă de 6313 mp, din categoria de folosinţă „fâneţe”, în valoare de 6313 lei; -„Buciumi”, în 
suprafaţă de 4309 mp, din categoria de folosinţă „fâneţe”, valoare de 64.635 lei; -„Sub Secări”, 
în suprafaţă de 2223 mp, din categoria de folosinţă „fâneţe”, în valoare de 2.223 lei. 

2. Imobilele terenuri situate în hotarul loc. C., astfel: -„Vf. Gornii”, situat în extravilanul 
loc. C., în suprafaţă de 6200 mp, din categoria de folosinţă „fânaţe”, în valoare de 12.400 lei; -
„Vf. Gronii”, situat în extravilanul loc. C., în suprafaţă de 7000 mp, din categoria de folosinţă 
„alte bunuri” neagricole”, în valoare de 7000 lei; -„La Arie”, situat în intravilanul loc. C., în 
suprafaţă de 400 mp, din categoria de folosinţă „fâneţe”, în valoare de 12.000 lei; -„Pustă” 
situat în intravilanul loc. C., în suprafaţă de 2.380 mp, din categoria de folosinţă „fâneţe”, în 
valoare de 71.400 lei; -„Acasă”, situat în intravilanul loc. C., în suprafaţă de 8400 mp, din 
categoria de folosinţă, „fâneţe”, în valoare de 252.000 lei; -„Acasă”, situat în intravilanul loc. 
C., în suprafaţă de 1000 mp, din categoria de folosinţă „curţi construcţii”, în valoare de 30.000 
lei; -„La Arie”, situat în intravilanul loc. C., în suprafaţă de 1600 mp, din categoria de folosinţă 
„alte terenuri”, în valoare de 48.000 lei.  

S-a constatat că unic moştenitor al defunctului C.A. este reclamanta C.I., în calitate de 
soţie supravieţuitoare.  

S-a constatat că pârâtului defunct C.G., dec. la data de 18.11.2003, îi revine cota de ½ 
parte din imobilele terenuri cuprinse în Titlurile de proprietate nr. 60129/22/12.10.1994 şi nr. 
51181/18/ 12.10.2000, imobile identificate mai sus.  

Total valoare masă partajabilă: 653.256 lei. 
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S-a dispus ieşirea din indiviziune a părţilor conform convenţiei încheiată între acestea 
la data de 13.05.2006 şi denumită „proces verbal”, care constituie şi varianta nr. 1 a raportului 
de expertiză întocmit în cauză de expert tehnic judiciar ing. Ardelean Alexandru.  

S-a atribuit reclamantei C.I. următoarele bunuri imobile: -casa de locuit situată în loc. 
C., nr. 17, com. Dumbrăviţa, jud. Maramureş, în valoare de 15.300 lei; - suprafaţa de 4500 mp, 
din terenul situat în locul denumit „Vf. Gornii” (în suprafaţă totală de 6200 mp), în valoare de 
9000 lei; - suprafaţa de 7000 mp, teren situat în locul denumit „Vf. Gornii”, în valoare de 
7000 lei; - suprafaţa totală de 2000 mp, teren situat în locul denumit „La Arie” (400 mp + 
1600 mp), în valoare de 60.000 lei; - suprafaţa de 9400 mp, teren situat în locul denumit 
„Acasă”, (8400 mp + 1000 mp), în valoare de 282.000 lei; - suprafaţa de 2100 mp, din totalul 
celei de 4200 mp, teren situat la locul denumit „La Stâni”, în valoare de 21.000 lei.  

 Total valoare lot atribuit reclamantei C.I.: 394.300 lei.  
 S-a atribuit pârâţilor C.H., C.T.D. şi C.B.E. următoarele bunuri imobile: - suprafaţa de 

5999 mp, teren situat în locul denumit „Mociră”, în valoare de 89.985 lei; - suprafaţa de 6313 
mp, teren situat în locul denumit „Secări”, în valoare de 6313 lei; - suprafaţa de 4309 mp, teren 
situat în locul denumit „Buciumi”, în valoare de 64.635 lei; - suprafaţa de 2223 mp, teren 
situat în locul denumit „Sub Secări”, în valoare de 2223 lei;- suprafaţa de 2380 mp, teren 
situat în locul denumit „Pustă”, în valoare de 71.400 lei; - suprafaţa de 1700 mp din totalul de 
6200 mp, teren situat în locul denumit „Vf. Gorni”, în valoare de 3.400 lei; - suprafaţa de 2100 
mp, ½ din totalul celei de 4200 mp teren situat în locul denumit „La stâni”, în valoare de 
21.000 lei.  

Total valoare lot atribuit pârâţilor: 258.956 lei.  
 A fost obligată reclamanta C.I. să le plătească pârâţilor suma de 62.890,75 lei cu titlu de 

sultă, iar pârâţii, în solidar, au fost obligaţi să-i plătească reclamantei suma de 2000 lei, 
reprezentând cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că numiţii C.T. şi C.A., au 
fost soţi, C.T. decedând în anul 1947, iar C.A., în anul 1986, iar din căsătoria celor doi, s-au 
născut doi copii: numiţii C.A. şi C.G. în prezent, ambii fiind decedaţi. După nici unul dintre 
defuncţii C.A. şi C.T., nu a fost dezbătută succesiunea rămasă ca urmare a decesului acestora.  

 Imobilul, în natură casă de locuit, situat în loc. C., nr. 17, jud. Maramureş, solicitat a fi 
introdus la mas succesorală după defuncţii C.A. şi Codre Todor, a fost proprietatea acestora, 
aşa cum rezultă şi din depoziţiile martorilor.  

 Aceiaşi martori au mai declarat că cei doi fraţi, C.A. şi C.G., descendenţii defuncţilor 
C.A. şi C.T., au locuit împreună, în acelaşi imobil, cu părinţii lor, până la data la care pârâtul 
defunct C.G. s-a căsătorit, şi împreună cu soţia sa C.H., respectiv în anul 1965 , s-au mutat 
într-o altă localitate. În casa părintească au rămas să locuiască în continuare celălalt fiu, C.A. 
cu soţia sa, reclamanta C.I. se numea C.A., deoarece între timp decedase soţul acesteia, C.T..  

 Faţă de această împrejurare, raportat la data decesului defunctului C.T., anul 1947, 
instanţa de fond a constatat că la acea dată, C.G., care este născut la data de 22.04.1935, avea 
vârsta de 12 ani.  

 Prin urmare, s-a considerat că nu pot fi reţinute susţinerile reclamantei, în sensul că 
defunctul C.G. este străin de succesiunea rămasă de pe urma tatălui său, C.T., prin 
neacceptare, câtă vreme, C.G. la data decesului acestuia era minor, şi în aceste condiţii fiind o 
persoană lipsită de capacitate de exerciţiu, potrivit art. 19 din Decretul nr. 32/1954 se 
consideră că acceptarea succesiunii după tatăl său, respectiv după defunctul C.T. este socotită 
ca fiind făcută sub beneficiu de inventar.  

 Totodată, s-a reţinut că raportat la data deschiderii succesiunii după defunctul C.T., 
care este şi data morţii sale, anul 1947, defunctul C.G. a acceptat succesiunea după tatăl său, în 
forma prevăzută de lege şi arătată mai sus, având în vedere că era minor, astfel că nu se putea 
vorbi în această situaţie că defunctul C.G. era străin de succesiunea tatălui său, prin 
neacceptare.  

 Astfel, instanţa de fond a constatat că masa succesorală rămasă după defunctul C.T. se 
compune din cota de ½ parte din imobilul casă de locuit situat în loc. C., nr. 17, jud. 
Maramureş, iar moştenitori ai acestui defunct se constată că sunt: defuncta C.A., soţia 
supravieţuitoare, cu o cotă parte din succesiune de ¼, şi defuncţii C.A. şi C.G., în calitate de fii, 
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fiecăruia revenindu-i o cotă parte de 3/8 din succesiune, împreună cu cei doi descendenţi 
având o cotă parte de ¾ din succesiunea defunctului C.T..  

 În ceea ce priveşte succesiunea defunctei C.A., martorii audiaţi, au declarat că 
reclamanta C.I. şi defunctul său soţ C.A. au fost cei care au îngrijit-o şi înmormântat-o pe 
aceasta, reclamanta împreună cu soţul său, până la decesul acestuia şi ulterior, singură, până 
în prezent, continuând să locuiască în imobilul casă de locuit.  

 Ca atare, s-a constatat că masa succesorală după defuncta C.A. se compune din cota de 
5/8 părţi din casa de locuit situată în loc. C., nr. 17, jud. Maramureş, iar unic moştenitor al 
acestei defuncte, se va reţine că este fiul său, defunctul C.A..  

 La data de 18.11.2003 a decedat şi pârâtul C.G., succesorii în drepturi ai acestuia fiind 
pârâţii chemaţi în judecată aşa cum rezultă din actele de stare civilă.  

 Prima instanţă a mai arătat că în cauză s-a solicitat de către reclamantă, a se dezbate 
succesiunea şi după defunctul său soţ, C.A., decedat la data de 03.12.2000, în masa 
succesorală a acestuia urmând a fi cuprinsă cota de 13/16 din imobilul casă de locuit situată în 
loc. C., nr. 17, jud. Maramureş (3/8 din cota de ½ a tatălui său, C.T., şi 5/8, cota parte cuvenită 
mamei sale, C.A. şi intrată în patrimoniul defunctului C.A., după decesul acesteia).  

 Martorii audiaţi la solicitarea reclamantei, prin reprezentantul său, au declarat că 
reclamanta C.I. împreună cu defunctul său soţ C.A., în timpul căsătoriei lor, au construit o 
şură, la aceeaşi adresă din loc. C., nr. 17, urmând astfel, a se constata că în masa succesorală 
după defunctul C.A., este cuprinsă şi cota de ½ parte din acest imobil.  

 Prin titlurile de proprietate nr. 60129/22/12.10.1994 şi nr. 51181/18/12.10.2000, emise 
de Comisia Judeţeană Maramureş s-a reconstituit dreptului de proprietate asupra terenurilor 
celor doi fraţi C.A. şi C.G., urmând ca în masa succesorală după defunctul C.A. să fie reţinută şi 
cota de ½ parte din aceste terenuri, restul cotei cuvenindu-i-se celuilalt coproprietar, respectiv 
defunctului pârât C.G..  

 Instanţa de fond a apreciat că moştenirea defunctului C.A. urmează a fi culeasă în 
integralitate, de către reclamanta C.I., în calitate de soţie supravieţuitoare, în favoarea căreia 
defunctul a testat întreaga sa avere mobilă şi imobilă ce se va găsi în patrimoniul său la data 
decesului, aşa cum rezultă din testamentul autentificat sub nr. 6267/27.10.2000.  

 Cum reclamanta a fost desemnată legatar universal al succesiunii soţului său defunct, 
C.A., instanţa de fond a menţionat că fratele acestuia, respectiv pârâtul defunct C.G., în calitate 
de colateral privilegiat este înlăturat astfel de la moştenire.  

 Potrivit art. 728 C. civ., „nimeni nu este obligat a rămâne în indiviziune”. 
 Procedând la efectuarea propriu-zisă a partajului între părţi, instanţa de fond a dispus 

conform dispozitivului prezentei hotărâri judecătoreşti.  
 Astfel, reclamantei C.I. i s-a atribuit imobilul în natură casă de locuit, situat în loc. C., 

nr. 17, com. Dumbrăviţa, având în vedere că la această adresă îşi are domiciliul reclamanta, 
unde locuieşte şi în prezent.  

 La data de 13.05.2006, cu ocazia deplasării expertului la faţa locului, în scopul 
identificării imobilelor terenuri supuse împărţelii, între părţile din litigiu, în prezenţa 
expertului, a intervenit o înţelegere privind partajarea terenurilor în litigiu, înţelegere ce a fost 
materializată prin înscrisul sub semnătură privată, denumit „proces-verbal”, încheiat de expert 
cu acea ocazie. 

 Considerând că această convenţie exprimă voinţa reală a părţilor, având caracterul unei 
tranzacţii, instanţa de fond a procedat la împărţirea terenurilor în litigiu, conform celor 
consemnate în cuprinsul înscrisului de mai sus, această înţelegere a părţilor constituind de 
altfel şi prima variantă de lotizare a raportului de expertiză.  

 Pentru egalizarea loturilor, reclamanta a fost obligată să le plătească şi sulta 
corespunzătoare cotei părţi ce le revine acestora din imobilele supuse împărţelii.  

 Căzând în pretenţii pârâţii au fost obligaţi să-i plătească reclamantei suma de 2000 lei, 
reprezentând parte din cheltuielile făcute de aceasta cu procesul.  

Prin decizia civilă nr. 192/A/28.10.2010 pronunţată de Tribunalul Maramureş s-a 
admis apelul declarat de apelanta C.I. împotriva sentinţei civile nr. 5865/28.11.2007, 
pronunţată de Judecătoria Baia Mare, care a fost schimbă în parte, în ceea ce priveşte valoarea 
bunurilor partajabile, după cum urmează: 
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S-a constatat că valoarea partajabilă a imobilului în natură casă de locuit din localitatea 
C. nr. 17 (nr. nou 34) este de 7.941 lei ron.  

S-a constatat că valoarea totală a terenurilor partajabile este de 174.724 lei ron. 
S-a dispus ieşirea din indiviziune a părţilor, prin formarea şi atribuirea de loturi, în 

natură, conform completării la lucrarea de expertiză, efectuată de expert Popoviciu Cornel, la 
data de 8.06.2010, astfel: 

S-a atribuit reclamantei C.I. următoarelor bunuri imobile: casa de locuit situată în C. nr. 
17 (nr. nou 34), în valoare de 7.941 lei; - Teren „Acasă-C.”, curţi construcţii, în suprafaţă de 
1000 mp, în valoare de 12.600 lei; - Teren „Acasă-C.”, fâneaţă, în suprafaţă de 8.054 mp, în 
valoare de 84.567 lei; - Teren „La Arie”-C., fâneaţă, în suprafaţă de 400 mp, în valoare de 
4.200 lei: - Teren „La Arie”-C., neagricol, în suprafaţă de 1.600 mp, în valoare de 8.400 lei: - 
Teren „Gornii 1”-C., fâneaţă, în suprafaţă de 3.738 mp, în valoare de 4.710 lei; - Teren „Gornii 
2”-C., neagricol, în suprafaţă de 7.000 mp, în valoare de 5.880 lei; - Teren „La Stâni”-C., 
pădure, în suprafaţă de 1874 mp, în valoare de 2.361 lei. 

Valoarea totală a lotului atribuit reclamantei C.I. este de 130.659 lei. 
S-a atribuit pârâţilor C.H., C.T. şi C.E. (succesorii defunctului C.G.), următoarele bunuri 

imobile: - Teren „Pustă”-C., fâneaţă, în suprafaţă de 2.380 mp, în valoare de 24.990 lei; - 
Teren „Mocira”-Chechiş, fâneaţă, în suprafaţă de 5.245 mp, în valoare de 6.609 lei; -Teren 
„Secări”-Chechiş, fâneaţă, în suprafaţă de 6.313 mp, în valoare de 7.954 lei; - Teren „Buciumi”-
Chechiş, fâneaţă, în suprafaţă de 4.309 mp, în valoare de 5.429 lei; - Teren „Sub Secări”-
Chechiş, fâneaţă, în suprafaţă de 2.000 mp, în valoare de 2.520 lei; - Teren „Vârfu Gornii 1”- 
C., fâneaţă, în suprafaţă de 1.700 lei, în valoare de 2.142 lei; - Teren „La Stâni”-C., pădure, în 
suprafaţă de 1.874 mp, în valoare de 2.361 lei. Valoarea totală a lotului atribuit pârâţilor este 
de 52.006 lei 

 A fost obligată reclamanta C.I. la plata către pârâţi a sumei de 36.844,93 lei, cu titlu de 
sultă. 

S-a dispus întăbularea în CF a dreptului de proprietate al părţilor, cu titlu de moştenire 
şi partaj, ulterior întocmirii documentaţiei cadastrale aferente, respectiv ulterior întăbulării 
titlului de proprietate. S-au menţinut restul dispoziţiilor sentinţei. 

Au fost obligaţi intimaţii C.H., C.T. şi C.E., în solidar, la plata către apelanta C.I. a sumei 
de 1.733 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel. 

Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut că masa bunurilor de împărţit în 
prezenta cauză este alcătuită din casa de locuit situată în loc. C. nr. 17 (nr. nou 34) şi terenurile 
cuprinse în Titlu de proprietate nr. 51181/18/12.X.2000. Cu privire la casa de locuit, tribunalul 
a considerat că valoarea care trebuie avută în vedere la partaj este cea din 1956, anterior 
efectuării îmbunătăţirilor de către reclamantă şi soţul ei (îmbunătăţiri valorificate separat, în 
dosarul xx/182/2005 al Judecătoriei Baia Mare – ataşat). 

Analizând expertiza efectuată în dosarul nr. xx/182/2005, tribunalul a constatat că 
valoarea stabilită de expertul judiciar la nivelul anului 1956 este de 7.941 lei. Această expertiză 
este opozabilă părţilor fiind efectuată în dosarul în care s-a valorificat dreptul de creanţă al 
reclamantei în contradictoriu cu pârâţii intimaţi din prezenta cauză. 

În acest sens s-a constatat că în cauza de faţă, în mod greşit prima instanţă a avut în 
vedere valoarea actuală a imobilului casă de locuit, la partaj impunându-se a se avea în vedere 
valoarea din momentul deschiderii succesiunii. 

În privinţa terenurilor cuprinse în Titlul de proprietate instanţa de apel a avut în vedere 
expertiza efectuată de ing. P.C.G., respectiv completarea lucrării efectuate la data de 
8.06.2010. În privinţa lucrării de expertiză topografică sus menţionată, nici una din părţi nu a 
formulat obiecţiuni, confirmând constatările expertului, împrejurare consemnată în încheierea 
de şedinţă din 14.X.2010. 

Conform constatărilor expertului, valoarea totală a bunurilor supuse partajului este de 
174.724 lei ron. Raportat la această valoare, tribunalul a apreciat că reclamantei apelante i se 
cuvin valoric terenuri în valoare de 87.362 lei şi intimaţilor li se cuvin terenuri în valoare tot de 
87.362 lei. 

Instanţa de apel a constatat că se impune o nouă lotizare a terenurilor ţinându-se seama 
de principiul împărţirii în natură, de folosinţa şi locaţia bunurilor şi de noile valori stabilite în 
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apel. În consecinţă, s-a procedat la o nouă lotizare cu atribuirea în favoarea apelantei a casei de 
locuit şi a terenurilor propuse de expert în completarea raportului de expertiză şi atribuirea în 
favoarea intimaţilor a terenurilor propuse în aceeaşi lucrare a expertului, Iar pentru 
echilibrarea valorică a loturilor şi aducerea lor în concordanţă cu cota cuvenită se impune ca 
apelanta să plătească intimaţilor cu titlu de sultă suma de 36.844,93 lei.  

Împotriva acestei decizii, reclamanta C.I. a declarat recurs, în termen legal, solicitând 
admiterea acestuia, modificarea hotărârii atacate în sensul stabilirii unei alte modalităţi de 
partajare. 

În motivarea recursului, reclamanta a arătat că hotărârea recurată este nelegală 
deoarece instanţa de apel nu s-a pronunţat pe ceea ce s-a cerut iar hotărârea nu cuprinde 
motivele pe care se sprijină.  

A mai menţionat reclamanta că un singur lucru esential a cerut instanţei de apel, 
respectiv stabilirea unei modalităţi de partajare a terenurilor astfel încât loturile să fie 
aproximativ egale valoric pentru ca recurenta să nu fie obligată la plata unei suite exagerat de 
mari (raportat la veniturile care le are recurenta de 520 lei lunar pensie si vârsta acesteia de 
peste 70 ani).  

Pe de altă parte, reclamanta a susţinut că în apel a arătat că la stabilirea variantei de 
partajare instanţa de fond a avut ca unic criteriu de împărţeală procesul-verbal încheiat la data 
de 13.06.2006 de către expertul Ardelean pe care l-a apreciat ca având valoarea unei tranzacţii. 
Acest proces-verbal nu poate fi considerat tranzacţie câtă vreme reclamanta, ulterior, a revenit 
asupra modalităţii de partajare arătând că nu mai este de acord cu acel proces-verbal 
(încheierea din 28.06.2006- fila 219), instanta de apel nepronunţându-se în niciun fel asupra 
acestui aspect.  

Apoi, în expertiza efectuata in apel de expert Popoviciu Cornel, pe lângă faptul ca s-au 
reevaluat terenurile, reclamanta menţionează că a solicitat o lotizare a terenurilor si din punct 
de vedere valoric pentru o noua împărţeală. Acesta le-a împărţit conform variantei din sentinţă 
(asa cum a facut si instanta de apel) si la punctul 7.3 din raportul de expertiza depus la 
03.12.2009 si la finalul completării la raportul de expertiza depus la data de 10.06.2010, arată 
si modalitatea de a egaliza loturile din punct de vedere valoric, asa cum a solicitat, şi anume, 
suprafaţa echivalenta pentru suma de 37037 lei este de 3527 mp. din terenul numit „Acasă”, 
identificat si delimitat in expertiză să fie atribuit intimatilor pentru egalizarea loturilor, fără a 
fi obligată vreo parte la plata de sultă.  

Instanta de apel nu s-a pronunţat in niciun fel asupra acestui aspect.  
A mai mentionat reclamanta că s-a propus atribuirea către intimati din acest teren 

numit „Acasă”, deoarece acesta este de valoarea cea mai mare, restul valorilor terenurilor de 
împărţit fiind la preturi derizorii, astfel încât să se poată ajunge la egalizare valorică.  

Intimaţii pârâţi C.H., C.T.D. şi C.B.E.,prin întâmpinare au solicitat respingerea 
recursului ca nefundat. 

Analizând decizia criticată prin prisma motivelor de recurs invocate şi a apărărilor 
formulate, Curtea reţine următoarele: 

La termenul de judecată din data de 25.02.2011, Curtea a pus în discuţia părţilor 
excepţia inadmisibilităţii motivelor de recurs care vizează netemeinicia hotărârii atacate, prin 
reanalizarea stării de fapt şi reaprecierea probelor administrate în cauză de către instanţa de 
recurs, având în vedere că prevederile art. 304 pct. 10 şi pct. 11 C.pr.civ. au fost abrogate prin 
art. I pct. 1111 şi pct. 112 din O.U.G. nr. 138/2000, excepţie care urmează să fie admisă, motivat 
pe următoarele considerente: 

În reglementarea procedurală actuală, conform art. 304 C.pr.civ., „Modificarea sau 
casarea unor hotărâri se poate cere în următoarele situaţii, numai pentru motive de 
nelegalitate.” 

Recursul este reglementat ca fiind o cale de atac extraordinară care nu are caracter 
devolutiv pentru ca instanţa astfel investită să treacă la examinarea fondului litigiului, 
reanalizând probatoriul administrat şi reapreciindu-l, lucru care este firesc câtă vreme cauza a 
beneficiat de o astfel de cale de atac, în speţă, apelul. 

Ori, având în vedere că litigiul a fost supus controlului instanţei de apel, cauza fiind 
analizată sub toate aspectele, recurenta nu mai poate beneficia de acest lucru prin promovarea 
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recursului, această instanţă de control judiciar fiind chemată să cenzureze doar aspectele de 
nelegalitate. 

Deşi formal cererea de recurs nu indică temeiul de drept, Curtea în baza art.306 alin.3 
C.pr.civ. apreciază că dezvoltarea motivelor de recurs face posibilă încadrarea acestora în cele 
reglementate de art.304 pct.7, pct.9 şi art.312 alin.3 C.pr.civ. 

Cu toate acestea, în realitate prin motivarea pe care se sprijină, recursul nu vizează în 
întregime motive de nelegalitate pentru care o hotărâre poate fi casată sau modificată, ci 
vizează motive de netemeinicie a hotărârii atacate. 

Memoriul de recurs conţine şi motive de netemeinicie, limitându-se practic la o 
reproducere a stării de fapt a cauzei, o analizare laborioasă a probaţiunii administrate în cauză 
respectiv a probei privind expertizele tehnice întocmite în faţa primei instanţe şi a instanţei de 
apel. 

Se constată, aşadar, de către Curte că, în cauză, îşi găseşte incidenţa excepţia 
inadmisibilităţii acestor motive de recurs care vizează aspecte de netemeinicie a hotărârii 
recurate, excepţie fundamentată pe împrejurarea că, în marea lor majoritate, motivele de 
recurs conţin critici de netemeinicie a hotărârii recurate, reproduceri ale evoluţiei istoricului 
cauzei, ale stării de fapt, ale probaţiunii administrate în cauză, etc. care intră sub incidenţa 
excepţiei inadmisibilităţii, întrucât vizează aspecte de netemeinicie a hotărârii recurate, 
aspecte care s-ar fi încadrat în punctele 10 şi 11 ale art. 304 C.pr. civ., în prezent abrogate. 

 Ca urmare a abrogării punctului 10 al art. 304 C.pr.civ., prin art. I pct. 1111 din OUG nr. 
138/2000, punct introdus ulterior prin art. I punctul 49 din Legea nr. 219/2005, respectiv, ca 
urmare a abrogării punctului 11 al art. 304 prin art. I pct. 112 din OUG nr. 138/2000, în recurs 
nu mai pot fi invocate niciun fel de aspecte de netemeinicie a hotărârii recurate, ci doar 
chestiuni de strictă nelegalitate, dintre cele care se circumscriu art. 304 pct. 1-9 C.pr.civ. 

În consecinţă, în recurs nu mai pot fi invocate motive care să vizeze modalitatea în care 
primele două instanţe au administrat ori au interpretat probele din dosar, care să se refere la 
reproduceri ale stării de fapt, ale istoricului cauzei, a raporturilor dintre părţi, ori care să tindă 
la o reapreciere a probaţiunii administrate, ori la o schimbare a stării de fapt, instanţa de 
recurs fiind ţinută să se raporteze strict la starea de fapt stabilită de primele două instanţe şi 
fiind obligată de a se abţine de la orice reanalizare a probelor deja administrate. 

Aşa fiind, Curtea constată că excepţia inadmisibilităţii, invocată din oficiu este fondată 
în parte, urmând să fie admisă ca atare, cu consecinţa neluării în seamă a tuturor motivelor de 
recurs care vizează aspecte de netemeinicie a hotărârii recurate. 

În privinţa celorlalte motive de recurs care au fost încadrate de instanţa de recurs în 
cele reglementate de art.304 pct.7, pct.9 şi art.312 alin.3 C.pr.civ., acestea sunt apreciate de 
Curte ca fiind întemeiate. 

Astfel, Curtea constată că prin cererea de apel reclamanta C.I. a criticat hotărârea 
instanţei de fond invocând mai multe motive de apel printre care şi cele menţionat expres la 
pct.3 din cerere referitoare la modalitatea de partaj. În susţinerea acestor motive de apel, 
reclamanta a arătat că la stabilirea variantei de partajare instanţa de fond a avut ca unic 
criteriu de împărţeală procesul-verbal încheiat la data de 13.06.2006 de către expertul 
Ardelean pe care l-a apreciat ca având valoarea unei tranzacţii. Acest proces-verbal nu poate fi 
considerat tranzacţie câtă vreme reclamanta, ulterior, a revenit asupra modalităţii de partajare 
arătând că nu mai este de acord cu acel proces-verbal. 

De asemenea, reclamanta a învederat că nu este de acord cu varianta de partajare 
pentru că este inechitabil ca reclamanta să fie obligată să plătească o sultă exagerat de mare de 
62890,75 lei raportat la veniturile care le are recurenta de 520 lei lunar şi a solicitat stabilirea 
unei modalităţi de partajare a terenurilor astfel încât loturile să fie aproximativ egale valoric 
astfel încât în contul sultei pe care reclamanta ar fi obligată să o plătească, pârâţii să primească 
teren echivalent de la locul numit „Acasă” care are şi cea mai mare suprafaţă şi este cel mai 
valoros. 

Examinând hotărârea recurată Curtea constată că aceasta nu cuprinde niciun 
considerent de fapt şi de drept, expres sau implicit, prin care tribunalul să răspundă la 
motivele de apel mai sus arătate ceea ce echivalează cu inexistenţa motivării astfel încât din 
această perspectivă instanţa de apel a încălcat dispoziţiile art.261 alin.1 pct.5 C.pr.civ. 



 123 

Nemotivarea hotărârii de către tribunal sub aspectele arătate relevă în mod concret 
necercetarea motivelor de apel invocate de reclamantă astfel încât instanţa de recurs se află în 
imposibilitatea de a putea exercita în mod real controlul judiciar asupra deciziei atacate.  

Pentru aceste considerente, Curtea apreciază că în speţă sunt îndeplinite cerinţele 
prevăzute de art. 304 pct.7, pct.9 şi art.312 alin.3 C.pr.civ. iar în temeiul art.312 alin.1 
coroborat cu art.312 alin.3 C.pr.civ va admite recursul declarat de reclamanta C.I. împotriva 
deciziei civile nr. 192/A din 28 octombrie 2010 a Tribunalului Maramureş pronunţată în 
dosarul nr. 5/182/2003, pe care o casează în întregime şi trimite cauza spre rejudecare 
aceleiaşi instanţe. 

În rejudecare, instanţa de apel va analiza sentinţa primei instanţe sub toate aspectele de 
nelegalitate şi netemeinicie invocate prin cererea de apel şi se va pronunţa asupra acestora 
prin hotărârea ce va o va pronunţa în cauza. (Judecător Anca Adriana Pop) 

 
 

Litigiu de natură comercială. Competenţa secţiei comerciale a tribunalului de 
soluţionare în primă instanţă 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 739 din 25 februarie 2011  

Prin sentinţa civilă nr. 1332 din 10.03.2010, pronunţată de Judecătoria Bistriţa, s-a 
respins ca neîntemeiată acţiunea principală formulată de reclamantul M.F., împotriva 
pârâtelor S.C. C.T.I. S.R.L. şi A.B.R.. S-a admis cererea reconvenţională formulată de pârâta 
reclamantă reconvenţională SC C.T.I. SRL în contradictoriu cu reclamantul pârât 
reconvenţional M.F. şi, în consecinţă: 

- s-a constatat nulitatea absolută a antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat 
între părţi cu nr. 138/22.06.2007 şi s-a dispus evacuarea necondiţionată a reclamantului din 
imobilul apartament nr. 30 situat în mun. Bistriţa, B-dul Independenţei, nr. 97-99, corp 
clădire P+7E+M, clădire B, aflat la etajul nr. 7, cu obligarea acestuia de a preda pârâtei-
reclamante reconvenţionale în posesie apartamentul descris.  

- a fost obligat reclamantul să achite pârâtei suma de 5950 lei cu titlu de cheltuieli de 
judecată . 

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că prin antecontractul de 
vânzare-cumpărare nr. l38/22.06.2007, pârâta s-a obligat să înstrăineze reclamantului dreptul 
de proprietate asupra apartamentului înscris în CF nr. l8258/30 Bistriţa, nr. cadastral l2l32-
CI-U30, descris mai sus, cu o suprafaţă construită desfăşurată de 79,70 mp., aflat la etajul 7 pe 
terenul în suprafaţă de 4.930 mp., identificat cadastral sub nr. 2777/l/l/2, 2778/l/l, 2770/2/l, 
2775/l/l, întabulat în CF nr. ll46/A la terminarea construirii imobilului. 

La pct. III pct. 3.1 din antecontract se arată că „preţul s-a achitat în totalitate ca 
echivalent în lei, la cursul de schimb BNR leu/euro din ziua semnării antecontractului. Preţul 
însă nu a fost achitat în ziua semnării antecontractului, deoarece dacă ar fi fost aşa s-ar fi 
precizat prin clauza contractuală respectivă această împrejurare care însă nu s-a făcut şi nici 
ulterior, prevederile contractuale fiind redactate la trecut. 

Mai mult, printr-o altă clauză contractuală stipulată sub pct. 3.2 se precizează că „preţul 
menţionat la capitolul II pct. 2.1 va fi achitat după cum urmează”, fără însă a se preciza cum se 
va achita preţul, în sensul datei scadenţei, sau dacă se va plăti printr-o plată unică în mai mult 
tranşe, etc. 

Mai mult, dacă pârâta ar fi încasat preţul de la reclamant, fiind o societate comercială, 
ar fi trebuit în mod obligatoriu să evidenţieze această încasare în actele sale financiar-
contabile, ceea ce nu este cazul. 

Ca atare s-a apreciat că acţiunea civilă principală precizată nu este întemeiată şi a fost 
respinsă ca atare. 

În ceea ce priveşte cererea reconvenţională instanţa a admis-o ca fiind întemeiată, 
conform argumentelor expuse în continuare. 
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Reclamantul susţine în mod greşit că antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat cu 
pârâta a avut efect translativ de proprietate asupra apartamentului în litigiu şi că ar fi dobândit 
astfel dreptul de proprietate asupra lui deoarece în antecontract se precizează că dreptul de 
proprietate se va transmite de la promitentul vânzător la promitentul cumpărător în 
momentul finalizării ansamblului de locuinţe (din care face parte şi apartamentul în cauză) şi 
că apartamentul în litigiu se transferă prin contract autentic care va fi perfectat în acel 
moment, până la care rămâne în proprietatea vânzătorului, în speţă al pârâtei.  

Având în vedere că pârâta, în calitate de vânzătoare trebuia să invite cumpărătorul 
reclamant în faţa notarului public stabilit de vânzător şi să semneze contractul numai în 
condiţiile îndeplinirii de către cumpărător a tuturor obligaţiilor prevăzute în antecontract, aşa 
cum se reţine expres în textul art. 4.1.5 din antecontractul dintre părţi, faptul că aceste 
demersuri au fost efectuate de către reclamant nu justifică solicitarea lui de a se constata că 
pârâta nu şi-a îndeplinit obligaţia de a se prezenta la notar pentru a se perfecta actul de 
vânzare-cumpărare, situaţia fiind de fapt invers, pârâta trebuia să efectueze aceste demersuri, 
dar numai dacă reclamantul şi-ar fi îndeplinit obligaţia de plată a preţului, ceea ce nu s-a 
demonstrat în speţă. 

Într-adevăr, sub punctul III pct. 3.1 din antecontract se arată că preţul s-a achitat în 
întregime ca echivalent în lei, la cursul de schimb din ziua semnării antecontractului, însă în 
antecontract nu se precizează data când s-a achitat preţul, cu atât mai mult cu cât prin clauza 
de la pct. 3.2 din antecontract se arată că preţul va fi achitat după cum urmează… însă nu s-a 
consemnat data scadenţei sau dacă se va plăti printr-o plată unică ori în mai multe tranşe sau 
prin ordin de plată sau numerar. Totodată, pârâta fiind o societatea comercială trebuia, dacă 
ar fi achitat preţul să-l evidenţieze în actele contabile şi să emită chitanţă pentru suma 
achitată, fapt ce nu s-a realizat. 

Nici petitul din acţiunea introductivă referitor la daunele cominatorii nu este întemeiat, 
reclamantul făcând o confuzie între daunele cominatorii şi daunele interese. 

Astfel, daunele cominatorii sunt un mijloc de presiune asupra debitorului pentru 
executarea obligaţiei contractuale asumată, dar în nici un caz ele nu pot constitui un mijloc de 
îmbogăţire nejustificată a creditorului obligaţiei de a da, iar pe de altă parte deşi reclamantul 
cere plata de daune cominatorii până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a sentinţei care să 
ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare se contrazice pe sine, deoarece la petitul 1 a 
solicitat să se constate că a dobândit dreptul de proprietate asupra apartamentului în litigiu 
prin chiar antecontractul dintre părţi. 

Referitor la cererea din acţiunea reconvenţională de a se dispune evacuarea 
reclamantului din apartamentul în cauză şi obligarea acestuia de a preda pârâtei posesia 
acestuia, în considerarea respectării prerogativelor dreptului de proprietate consfinţite de disp. 
art. 480 C.civil, instanţa de fond le-a admis ca fiind întemeiate şi l-a obligat pe reclamant, în 
urma constatării nulităţii absolute a antecontractului în cauză să lase în deplină posesie şi 
proprietate acest imobil pârâtei. 

Având în vedere soluţia pronunţată, văzând culpa procesuală a reclamantului, în baza 
art. 274 C.pr.civ. instanţa de fond l-a obligat pe acesta să achite pârâtei suma de 5950 lei cu 
titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocaţial. 

Prin decizia civilă nr. 80/A/2010 din data de 04.11.2010 pronunţată de Tribunalul 
Bistriţa Năsăud s-a admis apelul declarat de reclamantul M.F., împotriva sentinţei civile nr. 
1332/10.03.2010, pronunţată de Judecătoria Bistriţa, s-a anulat în tot hotărârea şi s-a trimis 
cauza spre competentă soluţionare în primă instanţă la Secţia comercială a Tribunalului 
Bistriţa-Năsăud. 

Este adevărat că în art.3 din Codul comercial român se face o enumerare a faptelor de 
comerţ, care nu include şi vânzarea-cumpărarea de bunuri imobile, ceea ce ar putea duce la 
concluzia ca actele juridice având ca obiect imobile nu intră in sfera raporturilor comerciale. 

Art.4 din acelaşi cod instituie prezumţia de comercialitate pentru toate obligaţiile 
comercianţilor cu excepţia celor de natură civilă ori a căror necomercialitate rezultă chiar din 
actul săvârşit de comerciant. 

Pârâta, promitentă vânzătoare, are calitatea de comerciant, deci actele juridice încheiate 
de aceasta sunt considerate fapte de comerţ şi deci supuse legilor comerciale. Raţiunea 
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instituirii prezumţiei de comercialitate, prin art. 4 Cod comercial, este ideea că ele sunt 
accesorii exercitării acelei activităţi, că au fost efectuate pentru facilitarea activităţii 
comerciantului. De aceea, prezumţia de comercialitate poate fi înlăturată numai dacă din 
însuşi conţinutul actului rezultă că acesta nu are legătură cu activitatea comercială a părţii, 
ceea ce în speţă nu s-a întâmplat. 

Societatea comercială are şi o viaţă civilă, putând încheia acte civile, însă, a apreciat 
tribunalul, actul din speţă nu poate fi calificat ca fiind civil, de vreme ce obiectul de activitate al 
societăţii este construirea de imobile în vederea vânzării lor. 

Întreprinderea de construcţii este un fapt de comerţ conform art.3 din Codul comercial 
şi dacă s-ar considera vânzarea imobilelor ca având caracter civil s-ar limita posibilitatea 
comerciantului de a-şi dezvolta propria activitate, atâta timp cât nu ar putea vinde sau închiria 
imobilele pe care le realizează prin mijloace proprii.  

Prin urmare, Judecătoria Bistriţa a soluţionat în fond cauza fără să fie competentă 
material astfel că, apelul a fost apreciat ca fiind fondat şi în temeiul art.297 alin.2 C.pr.civ., a 
fost admis, sentinţa a fost anulată şi cauza a fost trimisă spre competenţă soluţionare în fond 
Tribunalului Bistriţa Năsăud - Secţia Comercială de Contencios Administrativ şi Fiscal. 

Împotriva acestei decizii, pârâta S.C. „C.T.I.” S.R.L. BISTRIŢA, a declarat recurs în 
termen legal, solicitând instanţei admiterea acestuia, modificarea în totalitate a deciziei 
recurate, în sensul respingerii apelului şi, pe cale de consecinţă, menţinerea sentinţei civile 
apelate în totalitate ca fiind legală şi temeinică, cu obligarea intimatului la plata cheltuielilor 
de judecată în cuantum de 4.960 lei. 

În motivarea recursului, pârâta a susţinut că decizia recurată a fost dată cu aplicarea 
greşită a legii, motiv de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C.pr.civ., precum şi faptul că instanţa 
de apel a interpretat greşit actul juridic dedus judecăţii şi a schimbat natura şi înţelesul lămurit 
şi vădit neîndoielnic al acestuia, motiv de recurs prevăzut de art. 304 pct. 8 C.pr.civ. 

Instanţa de apel a calificat ca fiind de natură comercială litigiul ce formează obiectul 
prezentului dosar, fără să ţină seama de obiectul lui astfel cum acesta a fost definit prin 
petitele acţiunii principale şi prin petitul acţiunii reconvenţionale.  

Din examinarea petitelor cererii principale rezultă indubitabil că reclamantul intimat a 
promovat o actiune în prestatie tabulară care este reglementată de legea civilă, iar nu de legea 
comercială.  

Sediul legal al acţiunii în prestaţie tabulară îl formează art. 27 din Legea nr. 7/1996 a 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare astfel cum el a fost modificat prin art. I (titlul XII) al 
Legii nr. 247/2005.  

Din analiza acestui text legal rezultă fără echivoc faptul că acţiunea în prestaţie tabulară 
este esenţialmente o acţiune civilă, iar nu o actiune comercială. De aici consecinta că indiferent 
dacă cel împotriva căruia este îndreptată o astfel de acţiune are calitatea de comerciant sau nu 
litigiul este de natură civilă şi aceasta cu atât mai mult atunci când reclamantul este un 
necomerciant. Şi e firesc să fie aşa, deoarece astfel o de acţiune are ca obiect un drept real, în 
speţă dreptul de proprietate care este principalul drept real şi care este reglementat de Codul 
civil, iar nu de Codul Comercial. Este semnificativ sub acest aspect faptul că titlul VI din Codul 
Comercial ce reglementează vânzarea comercială nu conţine nici o dispoziţie normativă 
referitoare la vânzarea de imobile, textele legale din acest titlu fiind prin excelenţă referitoare 
la vânzările de mărfuri, care sunt prin excelenţă bunuri mobile. Un bun imobil nu are şi nici nu 
poate avea calitatea de marfă şi de aceea vânzarea lui chiar atunci când se face de către un 
comerciant va fi o vânzare civilă, supusă legii civile, deoarece numai această lege 
reglementează dreptul de proprietate imobiliară.  

De asemenea, ca natură juridică antecontractul este şi el un act juridic esenţialmente 
civil de vreme ce prin conţinutul şi finalitatea lui el generează doar o obligaţie de a face având 
ca obiect perfectarea contractului de vânzare-cumpărare propriu-zis. Or, asumarea obligaţiei 
de a încheia un contract având ca obiect transferul unui drept de proprietate imobiliară nu 
poate fi calificată ca fiind un act sau fapt de comerţ. Codul Comercial reglementează numai 
vânzare comercială ca fapt de comerţ sau nu şi promisiunea de a încheia un contract de 
vânzare comercială. Promisiunea de a contracta intrând în domeniul de reglementare al legii 
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civile nu poate fi calificată act sau fapt de comerţ nici chiar atunci când promitentul-vânzător 
este un comerciant de vreme ce legiuitorul o reglementează ca act juridic civil.  

În fine, instanţa de apel reţine în mod greşit că "convenţia încheiată, ce constituie 
temeiul solicitării despăgubirilor, având natură comercială, devin incidente dispoziţiile art. 56 
din Codul Comercial ... "  

Este de subliniat că cererea principală nu are un petit referitor la obligarea pârâtei la 
plata de despăgubiri, ci un petit care trimite la art. 5803 C.pr.civ. Invocând art. 56 C.Com. 
instanţa de apel a făcut o confuzie între daunele interese şi daunele cominatorii care sunt 
concepte juridice neconfundabile, în speţă reclamantul nesolicitând daune interese, ci numai 
daune cominatorii care, după cum prevede expres textul legal citat, nu pot fi solicitate în cazul 
neexecutării voluntare de către debitor a obligaţiei de a face.  

Intimaţii M.F. şi ALPHA BANK ROMANIA deşi legal citaţi, nu şi-au delegat 
reprezentant în instanţă şi nu au depus întâmpinări la dosar prin care să îşi exprime poziţia 
procesuală. 

Analizând decizia atacată prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea reţine 
următoarele: 

La termenul de judecată din data de 25.02.2011, Curtea a pus în discuţia părţilor 
excepţia inadmisibilităţii motivelor de recurs care vizează netemeinicia hotărârii atacate, prin 
reanalizarea stării de fapt şi reaprecierea probelor administrate în cauză de către instanţa de 
recurs, având în vedere că prevederile art. 304 pct. 10 şi pct. 11 C.pr.civ. au fost abrogate prin 
art. I pct. 1111 şi pct. 112 din O.U.G. nr. 138/2000, excepţie care urmează să fie admisă, motivat 
pe următoarele considerente: 

În reglementarea procedurală actuală, conform art. 304 C.pr.civ., „Modificarea sau 
casarea unor hotărâri se poate cere în următoarele situaţii, numai pentru motive de 
nelegalitate.” 

Recursul este reglementat ca fiind o cale de atac extraordinară care nu are caracter 
devolutiv pentru ca instanţa astfel investită să treacă la examinarea fondului litigiului, 
reanalizând probatoriul administrat şi reapreciindu-l, lucru care este firesc câtă vreme cauza a 
beneficiat de o astfel de cale de atac, în speţă, apelul. 

Ori, având în vedere că litigiul a fost supus controlului instanţei de apel, cauza fiind 
analizată sub toate aspectele, recurenta nu mai poate beneficia de acest lucru prin promovarea 
recursului, această instanţă de control judiciar fiind chemată să cenzureze doar aspectele de 
nelegalitate. 

Deşi formal cererea de recurs este întemeiată pe art.304 pct.8 şi pct.9 C.pr.civ., în 
realitate prin motivarea pe care se sprijină, recursul nu vizează în întregime motive de 
nelegalitate pentru care o hotărâre poate fi casată sau modificată, ci vizează şi motive de 
netemeinicie a hotărârii atacate. 

Memoriul de recurs conţine şi motive de netemeinicie care se referă practic la o 
reproducere a stării de fapt a cauzei şi o analizare a probaţiunii administrate în cauză. 

Se constată, aşadar, de către Curte că, în speţă este incidentă excepţia inadmisibilităţii 
acestor motive de recurs care vizează aspecte de netemeinicie a hotărârii recurate, excepţie 
fundamentată pe împrejurarea că, motivele de recurs conţin şi critici de netemeinicie a 
hotărârii recurate, reproduceri ale evoluţiei istoricului cauzei, ale stării de fapt, ale probaţiunii 
administrate în cauză, etc. care intră sub incidenţa excepţiei inadmisibilităţii, întrucât vizează 
aspecte de netemeinicie a hotărârii recurate, aspecte care s-ar fi încadrat în punctele 10 şi 11 
ale art. 304 C.pr. civ., în prezent abrogate. 

 Ca urmare a abrogării punctului 10 al art. 304 C.pr.civ., prin art. I pct. 1111 din OUG nr. 
138/2000, punct introdus ulterior prin art. I punctul 49 din Legea nr. 219/2005, respectiv, ca 
urmare a abrogării punctului 11 al art. 304 prin art. I pct. 112 din OUG nr. 138/2000, în recurs 
nu mai pot fi invocate niciun fel de aspecte de netemeinicie a hotărârii recurate, ci doar 
chestiuni de strictă nelegalitate, dintre cele care se circumscriu art. 304 pct. 1-9 C.pr.civ. 

În consecinţă, în recurs nu mai pot fi invocate motive care să vizeze modalitatea în care 
primele două instanţe au administrat ori au interpretat probele din dosar, care să se refere la 
reproduceri ale stării de fapt, ale istoricului cauzei, a raporturilor dintre părţi, ori care să tindă 
la o reapreciere a probaţiunii administrate, ori la o schimbare a stării de fapt, instanţa de 
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recurs fiind ţinută să se raporteze strict la starea de fapt stabilită de primele două instanţe şi 
fiind obligată de a se abţine de la orice reanalizare a probelor deja administrate. 

Aşa fiind, Curtea constată că excepţia inadmisibilităţii, invocată din oficiu este fondată 
în parte, urmând să fie admisă ca atare, cu consecinţa neluării în seamă a tuturor motivelor de 
recurs care vizează aspecte de netemeinicie a hotărârii recurate. 

În privinţa motivelor de nelegalitate prevăzute de art.304 pct.8 şi pct.9 C.pr.civ., Curtea 
statuează că acestea nu sunt întemeiate din considerentele ce urmează a fi expuse în 
continuare. 

Astfel, contrar susţinerilor recurentei, instanţa de apel a interpretat în mod legal natura 
convenţiei încheiată între părţi ţinând seama de obiectul litigiului astfel cum acesta a fost 
definit prin petitele acţiunii principale şi prin petitul acţiunii reconvenţionale.  

Curtea reţine că prin cererea introductivă de instanţă precizată reclamantul a solicitat: 
să se constate că prin antecontractul de vânzare-cumpărare nr. 138 din data de 22.06.2007, 
pârâta SC C.T.I. SRL a înstrăinat, cu titlu de drept de cumpărare, dreptul de proprietate asupra 
apartamentului înscris în CF ind. nr. 18258/30 Bistriţa având nr. cadastral 12132/CI-U30, 
drept intrat în patrimoniul reclamantului la data la care a fost finalizat ansamblul de locuinţe 
în care acesta se afla, apartament situat din punct de vedere administrativ în mun. Bistriţa, Bd. 
Independenţei nr. 97-99, jud. Bistriţa Nasaud, corp de clădire P+7E+M-imobil B din 
ansamblu, apartament Tip 2C aflat la etajul 7/orientare vest spre Valea Castanilor, cu o 
suprafaţa construită desfăşurată de 79,70 mp-inclusiv balcoane şi terase - edificat pe terenul în 
suprafaţă de 4930 mp., identificat cu număr cadastral 2777/1/1/2, 2778/1/1, 2775/1/1 înscris 
în CF Bistriţa cu nr. 1146/A; să oblige pârâta să încheie cu reclamantul act autentic, iar în caz 
de refuz să pronunţe o sentinţă care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare; să se 
dispună înscrierea în cartea funciară a drepturilor astfel dobândite; să fie obligată pârâta la 
plata unor daune cominatorii în valoare de 100 Euro/zi întârziere, despăgubiri calculate 
începând cu data de 08.11.2008 şi până la data la care va rămâne definitivă şi irevocabilă 
sentinta care să tină loc de act autentic de vânzare-cumpărare pentru apartamentul înscris în 
CF ind. nr. 18258/30 Bistrita cu nr. cadastral 12132/CI-U30.  

Prin cererea reconvenţională pârâtă recurentă a solicitat să se constate nulitatea 
absolută a antecontractului de vânzare-cumpărare intervenit între pârâtă şi reclamant la data 
de 22.06.2007, sub nr. 138.  

Din examinarea petitelor cererii principale rezultă indubitabil că reclamantul intimat a 
promovat o acţiune în prestaţie tabulară care este reglementată de art.29 Legea nr. 7/1996 a 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare astfel cum a fost modificată prin art. I din Titlul XII al 
Legii nr. 247/2005, care are următorul cuprins: (1) Cel care s-a obligat sa strămute sau sa 
constituie în folosul altuia un drept real asupra unui imobil, este dator sa-i predea toate 
înscrisurile necesare pentru înscrierea acelui drept. (2) Dacă un drept înscris în cartea funciară 
se stinge, titularul este obligat sa predea celui îndreptăţit înscrisurile necesare radierii. (3) In 
situaţia în care cel obligat nu preda înscrisurile, persoana interesată va putea solicita instanţei 
sa dispună înscrierea în cartea funciară. Hotărârea instanţei de judecata va suplini 
consimţământul la înscriere al părţii care are obligaţia, de a preda înscrisurile necesare 
înscrierii. (4) Dreptul la acţiunea în prestaţie tabulară este imprescriptibil. 

Faptul că acţiunea în prestaţie tabulară este reglementată de legea civilă şi nu de legea 
comercială nu este suficient prin el însuşi pentru a determina natura juridică civilă a acţiunii 
dedusă judecăţii, iar instanţa de judecată este datoare prin prisma art.129 C.pr.civ să analizeze 
natura juridică a antecontractului încheiat între părţi care va determina în final natura civilă 
sau comercială a acţiunii introductive a reclamantului precum şi a cererii reconvenţionale a 
pârâtei. 

În acest sens, art.1 din Codul comercial stabileşte că, în comerţ se aplică legea de faţă. 
Unde ea nu dispune se aplică codul civil. 

De asemenea, în art.3 din Codul comercial se face o enumerare a faptelor obiective de 
comerţ, care nu include şi vânzarea-cumpărarea de bunuri imobile, ceea ce însă nu duce 
automat la concluzia ca actele juridice având ca obiect imobile nu intră in sfera raporturilor 
juridice comerciale. Această enumerare nu este însă una limitativă, ci are un caracter 
enunţiativ, exemplificativ.  
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Art.4 din acelaşi cod prevede că, se socotesc, afară de acestea, ca fapte de comerţ 
celelalte contracte şi obligaţiuni ale unui comerciant, dacă nu sunt de natură civilă sau dacă 
contrariul nu rezultă din însuşi actul. 

 Textul legal mai sus menţionat instituie practic prezumţia de comercialitate pentru 
toate obligaţiile comercianţilor, cu excepţia celor de natură civilă ori a căror necomercialitate 
rezultă chiar din actul săvârşit de comerciant. 

Din interpretarea acestor dispoziţii legale rezultă că, pe lângă faptele de comerţ 
obiective, a căror comercialitate este independentă de calitatea persoanei care le îndeplineşte, 
Codul comercial reglementează şi faptele de comerţ subiective, care dobândesc caracter 
comercial din calitatea de comerciant a persoanei care le săvârşeşte. Faptele de comerţ 
subiective reprezintă un reflex al activităţii desfăşurate de comerciant astfel încât actele de 
natură civilă devin comerciale pentru că ele sunt făcute de un comerciant, cu ocazia exercitării 
comerţului său. 

În speţă, prezumţia de comercialitate instituită de art.4 Cod comercial nu a fost 
răsturnată de pârâtă prin dovedirea caracterului civil a obligaţiei asumată prin antecontractul 
de vânzare cumpărare încheiat între părţi, adică prin dovedirea caracterului civil al obligaţiei 
sau a caracterului necomercial al acesteia. 

Întrucât legea nu precizează ce înţelege prin acte civile, se consideră că trebuie avute în 
vedere actele de drept privat care, prin structura şi funcţia lor esenţială, nu se pot referi la 
activitatea comercială şi care rămân civile, indiferent de persoana care le săvârşeşte.  

Pârâta, promitentă vânzătoare, are calitatea de comerciant, deci actele juridice încheiate 
de aceasta sunt considerate fapte de comerţ şi deci supuse legilor comerciale. Raţiunea 
instituirii prezumţiei de comercialitate, prin art. 4 Cod comercial, este aceea că ele sunt 
accesorii exercitării acelei activităţi, că au fost efectuate pentru facilitarea activităţii 
comerciantului. 

Activitatea comerciantului este subordonată unui act de speculaţie, care are drept scop 
realizarea profitului ca o cerinţă a succesului activităţii sale, acesta fiind şi scopul urmărit în 
cauză de pârâtă prin încheierea antecontractului de vânzare-cumpărare.  

În aprecierea naturii juridice a unui act încheiat de un comerciant nu se poate face 
abstracţie de cauza acestuia care, în speţă, este în mod evident una comercială. Cauza fiind 
speculativă, deci comercială, conferă acest caracter şi actului juridic respectiv. 

Contrar susţinerilor recurentei, societatea comercială are şi o viaţă civilă, putând 
încheia acte civile, însă actul juridic din speţă nu poate fi calificat ca fiind civil, de vreme ce 
obiectul de activitate al societăţii este construirea de imobile în vederea vânzării lor, în scopul 
obţinerii unui profit. 

Întreprinderea de construcţii este un fapt de comerţ, conform art.3 din Codul comercial 
şi dacă s-ar considera vânzarea imobilelor ca având caracter civil s-ar limita posibilitatea 
comerciantului de a-şi dezvolta propria activitate, atâta timp cât nu ar putea vinde sau închiria 
imobilele pe care le realizează prin mijloace proprii. 

 Nu se poate reţine critica pârâtei referitoare la faptul că tribunalul a aplicat în mod 
greşit dispoziţiile art.56 din Codul comercial, potrivit cărora „dacă un act este comercial numai 
pentru una din părţi, toţi contractanţii sunt supuşi, încât priveşte acest act, legii comerciale, 
afară de dispoziţiile privitoare la persoana chiar a comercianţilor şi de cazurile în care legea ar 
dispune altfel” deoarece, aşa cum s-a arătat, antecontractul de vânzare cumpărare încheiat de 
pârâtă are în mod evident natură comercială astfel încât textul legal este pe deplin aplicabil. 

În acelaşi sens, nu este fondată susţinerea pârâtei referitoare la faptul că tribunalul a 
făcut o confuzie între daunele interese şi daunele cominatorii întrucât instanţa de apel nu a 
calificat juridic cel de-al treilea petit al acţiunii reclamantului, o asemenea obligaţie revenind 
instanţei de judecată competente material, ci a evidenţiat doar faptul că acest petit reprezintă o 
cerere accesorie cererii principale şi urmează regimul juridic al acesteia. 

Competenţa materială este reglementată de norme juridice imperative astfel încât nici 
părţile şi nici instanţa de judecată nu pot deroga de la aceste norme. 

Astfel, art.2 pct.1 lit.a C.pr.civ. statuează că, tribunalul judecă în primă instanţă 
procesele şi cererile în materie comercială al căror obiect are o valoare de peste 1 miliard lei. 



 129 

Având în vedere că prezenta cauza are un caracter comercial iar obiectul ei are o valoare 
mai mare de 100.000 lei, competenta de soluţionare în fond revine, potrivit dispoziţiilor art. 2 
alin.1 lit. a C.pr.civ., Tribunalului Bistriţa-Năsăud - Secţia Comercială, chiar dacă reclamantul 
nu are calitatea de comerciant întrucât pârâta vânzătoare este comerciant iar convenţia 
încheiată între părţi are natură comercială, instanţa de apel stabilind în mod corect natura 
juridică atât a actului juridic supus judecăţii cât şi a cererilor părţilor. 

Prin urmare, Judecătoria Bistriţa a soluţionat în fond cauza fără să fie competentă 
material astfel că, în mod legal apelul a fost apreciat ca fiind fondat iar în temeiul art.297 alin.2 
C.pr.civ. a fost admis, sentinţa a fost anulată şi cauza a fost trimisă spre competenţă 
soluţionare în fond Tribunalului Bistriţa Năsăud - Secţia Comercială de Contencios 
Administrativ şi Fiscal. 

Pentru aceste considerente Curtea, în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ., va respinge ca 
nefondat recursul declarat de pârâta S.C. „C.T.I.” S.R.L. BISTRIŢA împotriva deciziei civile nr. 
80/A/din 4 noiembrie 2010 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, pe care o va menţine ca fiind 
legală întrucât în speţă nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de art.304 pct.8 şi pct.9 
C.pr.civ.(Judecător Anca Adriana Pop) 

 
 

Încredinţare minor. Interesul superior al copilului. Situaţie în care niciunul 
dintre părinţi nu prezintă garanţia asigurării condiţiilor de creştere şi educare. 

Sesizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 744 din 25 februarie 2011  

Prin sentinţa civilă nr. 1360/29.06.2010, pronunţată de Judecătoria Gherla s-a 
respins cererea principală formulată de reclamanta C.V., în contradictoriu cu pârâtul G.M.; s-a 
admis cererea reconvenţională formulată de pârât şi, în consecinţă, minora G.G.E.I., născută la 
04.05.2006, i-a fost încredinţată pârâtului spre creştere şi educare, reclamanta fiind obligată 
la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorei în cuantum de 150 lei lunar, începând cu 
data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii şi până la majoratul minorei; reclamanta a 
fost obligată la 800 lei cheltuieli de judecată în favoarea pârâtului. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în considerentele sentinţei 
faptul că părţile au avut o relaţie de concubinaj, din care a rezultat minora, relaţia dintre părţi 
fiind tensionată chiar şi în perioada în care acestea locuiau împreună, ajungându-se la diferite 
conflicte şi chiar la sesizarea organelor de poliţie, aspect confirmat de sentinţa civilă nr. 
449/2007 a Judecătoriei Gherla. 

Ansamblul probaţiunii testimoniale administrate în cauză, coroborată cu anchetele 
sociale efectuate şi cu anchetele psiho-sociale efectuate de Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului, relevă faptul că în preajma tatălui minora se manifestă cu mai 
multă siguranţă şi relaxare, reuşind să se exprime coerent şi să răspundă întrebărilor adresate, 
fapt ce nu a fost evidenţiat şi atunci când a fost însoţită de mama sa, în prezenţa căreia este 
mai atentă la desfăşurarea evenimentelor, mai precaută şi are o atitudine mai serioasă. 

Martorii au relevat faptul că locuinţa reclamantei nu are curent electric, în această 
locuinţă este mizerie, de foarte multe ori reclamanta fiind ajutată să meargă acasă deoarece era 
foarte beată şi nu putea merge singură, reclamanta consumând băuturi alcoolice chiar şi în 
prezenţa minorei. 

Tot depoziţiile testimoniale au confirmat faptul că reclamanta consumă în mod frecvent 
băuturi alcoolice, nu se îngrijeşte de fetiţă, de multe ori vecinii văzând fetiţa la ora 11 noaptea 
în curtea blocului, îmbrăcată necorespunzător, în timp ce pârâtul are condiţii necesare pentru 
creşterea şi educarea minorei, în perioada în care fetiţa a fost la tatăl său, aceasta frecventând 
şi grădiniţă. Reclamanta ar avea obiceiul să fure din magazin, aspect ce rezultă din discuţiile 
purtate cu unul din vânzătorii magazinului din comună, obişnuind să cumpere bere, iar dacă 
este cu fetiţa, acesteia cumpărându-i ceva dulciuri. Reclamanta obişnuieşte să frecventeze 
barul din spatele magazinului, unde consumă frecvent bere. 
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Susţinerile reclamantei, cu privire la abuzurile aduse minorei de tatăl acesteia, traume 
fizice şi psihice, nu au fost confirmate prin probele administrate. 

Având în vedere interesul superior al copilului, prin prisma probelor administrate, care 
în marea lor majoritate pledează pentru încredinţarea minorei tatălui său spre creştere şi 
educare, instanţa a apreciat că este în interesul minorei ca aceasta să fie încredinţată pârâtului 
spre creştere şi educare. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel, în termen legal, reclamanta C.V., solicitând 
să-i fie încredinţată minora spre creştere şi educare. 

Tribunalul Cluj, prin decizia civilă nr. 565/A/17.11.2010, pronunţată în dosar nr. 
xxx/235/2009, a admis apelul reclamantei, a schimbat sentinţa în întregime, în sensul 
admiterii cererii reclamantei şi a respingerii cererii pârâtului, cu consecinţa încredinţării 
minorei în favoarea reclamantei pentru creştere şi educare, concomitent cu obligarea pârâtului 
la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorei în cuantum de ¼ din salariu, începând 
cu data pronunţării deciziei; intimatul a fost obligat la 300 lei cheltuieli de judecată în favoarea 
apelantei. 

La pronunţarea acestei soluţii, Tribunalul a avut în vedere faptul că probaţiunea 
testimonială administrată în cauză, în ambele cicluri procesuale, a relevat că niciunul dintre 
părinţi nu ar prezenta garanţiile morale pentru a le fi încredinţat copilul spre creştere şi 
educare. 

Astfel, martorii audiaţi în dosarul Judecătoriei Gherla, având ca obiect ordonanţă 
preşedinţială de încredinţare provizorie a copilului, au relevat faptul că fiica pârâtului, G.M., 
acum în vârstă de 24 de ani, le-a relatat martorilor direct că la vârsta de 13-14 ani a fost 
abuzată sexual de către tatăl său, pârâtul G.M.. De asemenea, martora R.A. a relatat că la 
vârsta de 14-15 ani pârâtul a abuzat-o sexual. Aceiaşi martoră a precizat că în luna ianuarie 
2009, când reclamanta a recuperat-o pe minoră de la tatăl său, aceasta vorbea frecvent, în 
cuvintele sale, despre raporturile sexuale dintre tatăl său şi concubina, la care a fost martoră, 
revenea mereu la acest subiect, martora declarând că a fost personal de faţă când pârâtul o 
învăţa pe minoră să sărute cu limba. 

Fiind pus în situaţie ingrată de a face alegere între două situaţii negative, Tribunalul a 
apreciat că ester totuşi preferabilă încredinţarea copilului spre creştere şi educare mamei sale, 
chiar dacă uneori a fost victima neglijenţei acesteia, decât tatălui său, la care există pericolul de 
a fi victima abuzului sexual. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs, în termen legal, pârâtul G.M., solicitând, în 
temeiul art. 321 C.proc.civ. şi art. 312 alin. 5 C.proc.civ., admiterea recursului, desfiinţarea în 
întregime a sentinţei, cu consecinţa obligării intimatei la cheltuieli de judecată. 

În motivarea recursului s-a arătat că instanţa nu a administrat probe suficiente din care 
să rezulte cu certitudine cele invocate de reclamantă, pronunţând sentinţa fără să intre în 
amănunţit în cercetarea cauzei. 

Tot în motivarea recursului a fost amplu expusă starea de fapt a cauzei, întregul istoric 
al litigiului, circumstanţele de fapt ale litigiului, relaţiile dintre părţi, prin descrierea 
amănunţită a întregii perioade de timp, începând cu momentul în care părţile au intrat în 
concubinaj şi până în prezent, au fost reproduse exhaustiv şi detaliat depoziţiile testimoniale 
administrate în cauză, ancheta psiho-socială, precum şi diferitele declaraţii olografe depuse la 
dosarul cauzei, concluzionându-se în sensul că mama minorei nu are o conduită 
corespunzătoare, pe fondul consumului de alcool are căderi psihice, iar viaţa copilului este 
pusă în pericol. 

Recursul este fondat în parte.  
La termenul de judecată din data de 25.02.2011 Curtea, din oficiu, a invocat excepţia 

inadmisibilităţii motivelor de recurs de netemeinicie, precum şi excepţia inadmisibilităţii 
motivelor de recurs prin care se critică sentinţa primei instanţe, această din urmă excepţie, 
fiind întemeiată pe prevederile art. 282 alin. 1 şi art. 299 alin. 1 C.proc.civ. 

În ceea ce priveşte motivele de recurs conţinute în memoriul de recurs depus la dosar, 
Curtea constată că în cvasitotalitatea lor acestea constituie motive de netemeinicie a hotărârii 
recurate, vizând expunerea stării de fapt a cauzei, istoricul litigiului şi a relaţiilor tensionate 
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dintre părţi, reaprecierea probaţiunii testimoniale şi cu înscrisuri administrate în cauză, 
circumscriindu-se astfel prevederilor art. 304 pct. 10 şi 11 C.proc.civ., în prezent abrogate. 

Departe de a cuprinde critici de strictă nelegalitate aduse hotărârii instanţei de apel, 
memoriul de recurs conţine, în cvasitotalitatea sa, motive de netemeinicie, fără să facă o 
analiză a nelegalităţii deciziei instanţei de apel, limitându-se practic la o reproducere a stării de 
fapt a cauzei, o analizare a probaţiunii administrate şi o expunere a relaţiilor tensionate dintre 
părţi. 

Ca urmare a abrogării punctului 10 al art. 304 C. proc. civ., prin art. I pct. 1111 din OUG 
nr. 138/2000, punct introdus ulterior prin art. I punctul 49 din Legea nr. 219/2005, respectiv, 
ca urmare a abrogării punctului 11 al art. 304 prin art. I pct. 112 din OUG nr. 138/2000, în 
recurs nu mai pot fi invocate niciun fel de aspecte de netemeinicie a hotărârii recurate, ci doar 
chestiuni de strictă nelegalitate, dintre cele care se circumscriu art. 304 pct. 1-9 C. proc. civ. 

În consecinţă, în recurs nu mai pot fi invocate motive care să vizeze modalitatea în care 
primele două instanţe au administrat ori au interpretat probele din dosar, care să se refere la 
reproduceri ale stării de fapt, ale istoricului cauzei, a raporturilor dintre părţi, ori care să tindă 
la o reapreciere a probaţiunii administrate, ori la o schimbare a stării de fapt, instanţa de 
recurs fiind ţinută să se raporteze strict la starea de fapt stabilită de primele două instanţe şi 
fiind obligată de a se abţine de la orice reanalizare a probelor deja administrate. 

Aşa fiind, Curtea constată că excepţia inadmisibilităţii, invocată din oficiu de instanţă la 
termenul de judecată din 25.02.2011, este fondată, urmând să fie admisă ca atare, cu 
consecinţa neluării în seamă a tuturor motivelor de recurs care vizează aspecte de netemeinicie 
a hotărârii recurate. 

Deşi la o primă privire s-ar părea că recursul, care în cvasitotalitatea sa cuprinde doar 
motive de netemeinicie, ar fi inadmisibil în totalitate, totuşi, Curtea constată că din ansamblul 
acestor motive de netemeinicie se desprinde ideea că trebuie avut în vedere, de către instanţă, 
la soluţionarea acestui recurs, interesul superior al minorei. 

La această concluzie Curtea a ajuns prin observarea motivelor pentru care recurentul, 
prin invocarea probaţiunii administrate în cauză, solicită a-i fi încredinţată minora, şi anume, 
că ar fi mai bine pentru aceasta să fie încredinţată spre creştere şi educare tatălui său, întrucât 
conduita mamei periclitează creşterea, educarea şi dezvoltarea minorei. 

Drept urmare, Curtea a apreciat că s-ar putea reţine ca eventual motiv de nelegalitate, 
desprins din lait motivul reprodus în ansamblul motivelor de recurs, acela al necesităţii 
respectării în cauză a interesului superior al minorei. 

Analizând recursul din această perspectivă, Curtea reţine următoarele: 
Art. 2 alin. 1 din Legea nr. 272/2004, actualizată, prevede că orice reglementări 

adoptate în domeniu respectării şi promovării drepturilor copilului, precum şi orice act juridic 
emis sau, după caz, încheiat în acest domeniu, se subordonează cu prioritate principiului 
interesului superior al copilului, alin. 2 al aceluiaşi articol precizând că principiul interesului 
superior al copilului este impus inclusiv în legătură cu drepturile şi obligaţiile ce revin 
părinţilor copilului, altor reprezentanţi legali ai acestuia, precum şi oricăror persoane cărora 
acesta le-a fost plasat în mod legal. 

În conformitate cu art. 2 alin. 3 din aceeaşi lege, principiul interesului superior al 
copilului va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc copii, întreprinse de 
autorităţile publice şi de organismele private autorizate, precum şi în cauzele soluţionate de 
instanţele judecătoreşti. 

Prin urmare, în toate situaţiile în care instanţa judecătorească este chemată să dispună 
asupra vreunei măsuri în legătură cu un minor, ceea ce primează în mod absolut este interesul 
superior al minorului, orice decizie dispusă de instanţa de judecată trebuind să aibă în vedere 
cu prioritate acest interes superior al minorului. 

Raportând acest principiu, al interesului superior al minorului, la starea de fapt stabilită 
în cauză de primele două instanţe, Curtea constată că interesul superior al minorei este acela 
de a fi pusă la adăpost de amândoi părinţii săi, având în vedere că niciunul dintre aceşti nu 
sunt demni de a le fi încredinţată minora spre creştere şi educare, amândouă părţile făcându-
se nedemne de apelativele „mamă” şi „tată”, nici reclamanta şi nici pârâtul neprezentând 
garanţii morale pentru a putea să le fie încredinţată fetiţa spre creştere şi educare. 
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Nu este permis nici unuia dintre părinţi să pună pe prim plan relaţiile tensionate dintre 
ei şi să permită ca acestea să se repercuteze negativ asupra dezvoltării psihice, fizice şi afective 
normale a minorei, după cum nu este permis nici unuia dintre părinţi să pericliteze în vreun 
fel dezvoltarea fizică, psihică, emoţională, normala creştere şi educare, ori integritatea fizică şi 
psihică a propriului copil, sau, să afecteze dreptul la o viaţă normală a minorului. 

Este adevărat că art. 14 din Legea nr. 272/2004, republicată, prevede drepturile 
copilului de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte 
persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament, de a-şi cunoaşte rudele şi de a 
întreţine relaţii personale cu acestea, precum şi cu alte persoane alături de care copilul s-a 
bucurat de viaţa de familie, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său 
superior, dar nu este mai puţin adevărat că în speţă este în interesul superior al minorei să fie 
pusă la adăpost de atitudinea necorespunzătoare şi abuzivă a ambilor părinţi, mama făcându-
se vinovată prin neglijenţa constantă, continuă şi perpetuă, pe fondul consumului excesiv şi 
zilnic de alcool, manifestată faţă de minoră, iar tatăl făcându-se vinovat de comportament 
obscen manifestat în prezenţa minorei şi totodată, în privinţa acestuia din urmă existând 
pericolul ca minora să fie victima unui abuz sexual, aşa cum şi o altă fiică a recurentului a fost 
abuzată sexual de către acesta. 

Din economia dispoziţiilor Legii nr. 274/2004, care are ca obiect protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, rezultă faptul că orice copil minor are dreptul de a se bucura 
de toate drepturile şi libertăţile civile reglementate în capitolul II secţiunea 1 din această lege, 
după cum, are dreptul, prevăzut de art. 30 alin. 1 din aceiaşi lege, de a creşte alături de părinţii 
săi. 

Însă, aceste drepturi ale minorului trebuie coroborate, şi sunt în strânsă legătură cu 
obligaţiile impuse părinţilor atât de legislaţia în vigoare, cât şi de regulile de morală şi de bun 
simţ, respectiv cu obligaţia părinţilor – impusă de art. 30 alin. 2 din Legea nr. 272/2004 -, de 
a-i asigura copilului, de o manieră corespunzătoare capacităţilor în continuă dezvoltare ale 
copilului, orientarea şi sfaturile necesare exercitării corespunzătoare a drepturilor prevăzute 
de Legea nr. 272/2004. 

 Art. 31 alin. 1 din Legea nr. 272/2004, republicată, prevede că ambii părinţi sunt 
responsabili pentru creşterea copiilor lor, alin. 2 al aceluiaşi articol impunându-se părinţilor 
obligaţia de a-şi exercita drepturile şi de a-şi îndeplini obligaţiile părinteşti doar în interesul 
superior al copilului, prin asigurarea bunăstării materiale şi spirituale a copilului, în special, 
prin îngrijirea acestuia, prin asigurarea creşterii, educării şi întreţinerii sale. 

În conformitate cu art. 32 din aceiaşi lege, copilul are dreptul să fie crescut în condiţii 
care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală , spirituală, morală şi socială, iar pentru 
îndeplinirea şi realizarea acestui scop părinţii sunt obligaţi să supravegheze copilul, să 
coopereze cu acesta şi să-i respecte viaţa intimă, privată şi demnitatea, să informeze copilul 
despre toate actele şi faptele care l-ar putea afecta, să ia în considerare opinia copilului, să 
întreprindă toate măsurile necesare pentru realizarea drepturilor copilului, să coopereze cu 
persoanele fizice şi juridice care exercită atribuţii în domeniul îngrijirii, educării, şi formării 
profesionale a copilului. 

Curtea constată, prin raportare la starea de fapt reţinută de primele două instanţe, pe 
baza amplei probaţiuni administrate în cauză, că atât recurentul, cât şi intimata se fac vinovaţi 
în mod deliberat şi intenţionat de nerespectarea obligaţiilor ce le revin, în temeiul Legii nr. 
272/2004, pentru creştere minorei de asemenea manieră încât să se asigure respectarea 
drepturilor ce îi revin şi în principal a dreptului la o viaţă normală şi la demnitate umană. 

Drept urmare, Curtea, prin prisma art. 38 din Legea nr. 272/2004, republicată, 
apreciază că la acest moment nu este în interesul superior al minorei să rămână nici în grija 
mamei, nici în grija tatălui, impunându-se, deci, sesizarea Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţie Socială Cluj pentru luarea, în privinţa minorei a unor măsuri de protecţie 
specială dintre cele reglementate de art. 55 şi urm. din Legea nr. 272/2004, republicată. 

Aşa fiind, Curtea constată că se impune respingerea ambelor cereri de încredinţare a 
minorei în favoarea unuia ori altuia dintre părinţi, spre creştere şi educare, atât a cererii 
reclamantei, din dosar nr. xxx/235/2009 al Judecătoriei Gherla, cât şi a cererii formulate de 
reclamantul G.M. în dosar nr. yyy/328/2009 al Judecătoriei Turda, conexat la dosarul nr. 
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xxx/235/2009 al Judecătoriei Gherla, ca urmare a declinării de competenţă dispusă de 
Judecătoria Turda prin sentinţa civilă nr. 4498/28.10.2009. 

Pe cale de consecinţă, în temeiul tuturor considerentelor anterior expuse şi a 
prevederilor art. 312 alin. 1 şi 3 C.proc.civ., Curtea va admite în parte recursul, conform 
dispozitivului prezentei decizii. (Judecător Carmen Maria Conţ) 

 

Contestaţie la titlu. Instanţa competentă 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 751 din 25 februarie 2011  

Prin sentinţa civilă nr. 2786 din 04.11.2009, pronunţată de Judecătoria Sighetu 
Marmaţiei, a fost admisă în parte acţiunea civilă înaintată de reclamanta Federaţia 
Comunităţilor Evreieşti din împotriva pârâţilor M.A., M.I. şi S.A., fiind obligaţi pârâţii M.I. şi 
S.A. să predea în deplină proprietate şi posesie a reclamantei terenul situat în Sighetu 
Marmaţiei str.M.nr. 6 înscris în CF 3917 nr.top. 461 în suprafaţă de 412 mp determinat de 
conturul punctelor B-C-10-9-8-7-6-5-4-B, conform anexei 1 D la expertiza întocmită în cauză. 

Totodată instanţa a stabilit linia despărţitoare dintre terenul proprietatea reclamantei 
situat în Sighetu Marmaţiei str.M.nr. 6 înscris în CF 3917 nr.top. 461 şi terenul proprietatea 
pârâţilor situat în Sighetu Marmaţiei str.M.nr. 4 înscris în CF 3973 nr.top. 462 pe aliniamentul 
B-C conform schiţei 1 D anexă la completarea raportului de expertiză şi i-a obligat pe pârâţi să 
ridice de pe terenul proprietatea reclamantei construcţiile în natură coteţ pentru porci, 2 
coteţe pentru păsări precum şi gardul situat pe aliniamentul dintre punctele 5-D din anexa 2 
varianta nr. 2 din completarea la raportul de expertiză iar în caz de refuz, a îndreptăţit-o pe 
reclamantă să ridice aceste construcţii pe cheltuiala pârâţilor. 

Au fost obligaţi pârâţii în solidar să plătească reclamantei 60 lei cu titlu de despăgubiri 
cu dobânda legală prevăzută de OG nr. 9/2000 începând cu data pronunţării sentinţei şi până 
la data achitării acestei sume. 

Instanţa a respins cererile pârâţilor privind obligarea pârâtei a preda în deplină 
proprietate şi posesie a reclamanţilor terenul situat în Sighetu Marmaţiei str.M.nr. 6 înscris în 
CF 3917 nr.top. 46, radierea înscrierilor din CF 3917 nr.top. 461 făcute pe seama pârâtei şi 
înscrierea în favoarea reclamanţilor a dreptului de proprietate cu titlu de uzucapiune de 30 de 
ani asupra acestui teren. 

Au fost obligaţi pârâţii în solidar să plătească reclamantei 2447,78 lei cheltuieli de 
judecată. 

Prin decizia civilă nr. 152/A din 20.09.2010 pronunţată de Tribunalul Maramureş, s-a 
admis apelul declarat de apelantele M.A. şi S.A., împotriva sentinţei civile nr. 2786 din 
4.11.2009, pronunţată de Judecătoria Sighetu Marmaţiei care a fost schimbată în parte, în 
sensul că pârâţii M.I. şi S.A. au fost obligaţi să predea reclamantei în deplină proprietate şi 
posesie terenul situat în Sighetu Marmaţiei, strada M. nr. 6, înscris în CF nr. 3917 nr. topo. 461 
în suprafaţă de 390,5 mp determinat de conturul punctelor A-14-4-5-6-7-8-9-10-A conform 
anexei 1C la raportul de expertiză, stabileşte linia despărţitoare dintre terenul proprietatea 
reclamantei Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, situat în Sighetu Marmaţiei, 
strada M. nr. 6, înscris în CF nr. 3917 Sighet, nr. topo. 461 şi terenul proprietatea pârâţilor 
M.A., M.I. şi S.A., situat în Sighetu Marmaţiei, strada Mărăşeşti nr. 4, înscris în CF nr. 3973 
Sighet, nr. topo. 462, pe aliniamentul A-14-4, conform schiţei 1-C, anexă la raportul de 
expertiză şi a obligat pârâţii să ridice de pe terenul proprietatea reclamantei construcţiile în 
natură coteţ pentru porci, două coteţe pentru păsări, precum şi gardul situat pe aliniamentul 
dintre punctele 5-D din anexa nr. 2 varianta nr. 1 la completarea la raportul de expertiză, iar în 
caz de refuz, a fost îndreptăţită reclamanta să ridice aceste construcţii pe cheltuiala pârâţilor. 

S-au menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei. 
S-a respins cererea de aderare la apel formulată de M.I..  
Apelante şi M.I. au fost obligaţi să achite intimatei Federaţia Comunităţilor Evreieşti 

din România, suma de 1.500 lei, cheltuieli de judecată, sumă rezultată urmare a compensării. 
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Împotriva deciziei tribunalului şi a sentinţei judecătoriei au formulat contestaţie la titlu 
contestatoarele M.A. şi S.A. solicitând lămurirea titlurilor înţelesului, precum şi întinderea şi 
aplicarea hotărârilor date în caz în cele două hotărâri, deoarece nu se înţelege care din acestea 
se vor aplica potrivit modificărilor ulterioare. 

Potrivit art. 400 alin. 2 Cod procedură civilă „Contestaţia privind lămurirea înţelesului, 
întinderii sau aplicării titlului executoriu se introduce la instanţa care a pronunţat hotărârea ce 
se executa.“ 

Cum în speţă hotărârea ce se execută este decizia civilă nr. 152/A/20.09.2010 a 
Tribunalului Maramureş care a schimbat sentinţa civilă nr. 2786/04.11.2009 a Judecătoriei 
Sighetu-Marmaţiei iar prin decizia civilă nr. 5773/R/09.12.2010 a Curţii de Apel Cluj doar s-a 
respins recursul, deci doar decizia civilă nr. 152/A/20.09.2010 a Tribunalului Maramureş 
reprezintă în înţelesul acestui text legal o hotărâre ce se execută, reiese că doar instanţa ce a 
pronunţat această hotărâre este competentă să judece contestaţia la propriul său titlu. 

Văzând şi dispoziţiile art. 2 alin. 4 şi art. 400 alin. 2 Cod procedură civilă, urmează sa 
admită excepţia necompetenţei materiale a Curţii de Apel Cluj, şi să decline competenţa de 
soluţionare a contestaţiei la titlu, în favoarea Tribunalului Maramureş. (Judecător Ioan Daniel 
Chiş) 

 

Suspendare facultativă. Urmărire penală ce nu are o înrâurire asupra sentinţei 
ce se va da. Respingere  

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 615 din 16 februarie 2011  

Prin Încheierea f.n. din 23.09.2010 a Tribunalului Cluj, a fost suspendată judecarea 
cauzei conform dispoziţiilor art. 244 alin 1 C.pr.civ. până la soluţionarea definitivă a dosarului 
penal nr. 11980/P/07.12.2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca . 

 Împotriva acestei încheieri a declarat recurs pârâta SC H.F. SRL Cluj-Napoca 
solicitând admiterea recursului şi continuarea judecăţii. 

 În dezvoltarea motivelor de recurs, pârâta a arătat că la termenul de judecată din 
23.09.2010, instanţa a dispus suspendată judecarea cauzei conform dispoziţiilor art.244 alin 1 
Cod proc. civilă până la soluţionarea definitivă a dosarului penal nr. 11980/P/07.12.2009 al 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, potrivit căruia s-a dispus începerea urmării 
penale împotriva contestatoarei G.C. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzut de 
art. 208, 209 C.pen. considerând că aceasta ar avea influenţă hotărâtoare asupra soluţiei din 
prezentul litigiu de muncă. 

 Aşa cum s-a arătat şi la termenul de judecată, când aceasta s-a opus acestei măsuri, 
instanţa are facultatea şi nu obligaţia de a suspenda cauza într-o atare situaţie, apreciind în 
funcţie de legătura care ar putea exista între cele două cauze dacă se impune sau nu 
suspendarea. 

 Contestatoarea a fost sancţionată disciplinar şi i s-a desfăcut contractul de muncă 
pentru refuzul acesteia de a executa o dispoziţie de serviciu a angajatorului, respectiv în 
calitate de muncitor croitor, nu şi-a îndeplinit obligaţia de completare şi documentare a 
formelor expres stabilite prin nota internă a societăţii din 05.06.2009, privind bucăţile 
recroite, fapt ce a generat producerea clandestină a unor jachete. Totodată, în luarea acestei 
măsuri, a contat şi faptul că aceasta a mai fost sancţionată cu avertisment şi deci că în mod 
repetat, a încălcat regulamentul intern şi disciplina muncii. 

 Pârâta mai apreciază că există o distincţie clară între fapta penală şi cea care face 
obiectul deciziei de concediere contestată în prezentul proces. Abaterea disciplinară a fost 
săvârşită de contestatoare, indiferent dacă furtul în concret se produce sau nu, întrucât există 
pericolul social abstract de a se produce clandestin jachete, astfel încât este indiferent cum se 
va soluţiona dosarul penal în prezenta cauză. 

 Întrucât în baza deciziei de concediere disciplinară a stat o abatere disciplinară gravă, 
diferite de furtul în sine a jachetelor, pârâta consideră că nu se impune suspendarea prezentei 
cauze în temeiul art. 244 alin.1 pct.2 C.pr.civ.. 
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 Examinând hotărârea atacată prin prisma motivelor invocate şi a dispoziţiilor legale 
incidente, Curtea reţine că recursul este fondat, având în vedere considerentele ce vor fi 
expuse în continuare:  

 Prin acţiunea dedusă judecăţii în faţa instanţei de fond contestatoarea G.C. a solicitat în 
contradictoriu cu pârâta SC H.F. SRL anularea Deciziei de desfacere a contractului individual 
de muncă nr. 156/17.12.2009 cu consecinţa reintegrării reclamantei pe postul de croitor la 
societatea pârâtă şi obligarea acesteia la plata drepturilor salariale cuvenite începând cu data 
emiterii deciziei şi până la integrare. 

 Prin decizia de sancţionare disciplinară s-a reţinut în sarcina reclamantei faptul că 
aceasta nu şi-a îndeplinit obligaţia de completare şi documentare a formelor expres stabilite 
prin nota internă a societăţii din 05.06.2009, privind bucăţile recroite, fapt ce a generat 
producerea clandestină a unui număr de 7 jachete. 

 Din adresa nr. 11980/P/2009 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, 
reiese faptul că faţă de reclamantă s-a început urmărirea penală sub aspectul săvârşirii 
infracţiunii de complicitate la delapidare, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 26 raportat la art. 
2151 cod penal. 

 Conform prevederilor art. 244 alin. 1 pct. 2 c.pr.civ. instanţa poate suspenda judecata 
când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare 
asupra hotărârii ce urmează să se dea. 

 Raportat la prevederile textului legal menţionat se constată că în cauză nu sunt 
întrunite condiţiile cerute pentru ca instanţa să dispună suspendarea cauzei în sensul că 
infracţiunea pentru care s-a început urmărirea penală faţă de reclamantă nu are o înrâurire 
hotărâtoare în ceea ce priveşte soluţia ce urmează a se pronunţa cu privire la contestarea 
deciziei privind abaterea disciplinară. 

 Astfel independent de existenţa infracţiunii de delapidare ce ar putea fi reţinută în 
sarcina reclamantei şi a vinovăţiei acesteia sub aspectul săvârşirii menţionatei infracţiuni, 
abaterea disciplinară pentru care a fost sancţionată reclamanta, constând în neexecutarea unei 
dispoziţii a angajatorului, ce a generat producerea clandestină a unor jachete, are o existenţă 
de sine stătătoare, constatarea existenţei ei şi a vinovăţiei reclamantei din punct de vedere al 
disciplinei muncii fiind posibilă independent de soluţia ce urmează a se da în dosarul penal. 

 Aşa fiind, având în vedere considerentele expuse, dat fiind motivul de recurs prevăzut 
de art. 304 pct. 9 c.pr.civ., în temeiul art. 312 alin.1 şi 3 c.pr.civ., Curtea va admite recursul 
declarat cu consecinţa casării încheierii atacate, urmând a fi trimisă cauza aceleiaşi instanţe 
pentru continuarea judecăţii. (Judecător Ioana Rozalia Magyarosi) 

 

Contestaţie la executare. Necesitatea clarificării obiectului executării silite 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 632 din 17 februarie 2011 

Prin sentinţa civilă nr. 3076 din 28.09.2010 a Tribunalului Cluj, a fost respinsă 
contestaţia la executare formulată de contestatoarea CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII CLUJ 
împotriva intimatei A.L.. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin titlurile executorii sentinţa civilă 
nr.477/17.03.2008 a Tribunalului Cluj, decizia civilă nr.1671/R/2008 a Curţii de Apel Cluj, 
decizia civilă nr.2069/R/2009 a Curţii de Apel Cluj şi încheierile civile nr.275/CC/2009 şi 
284/CC/2009 ale Tribunalului Cluj şi cea din 08.10.2009 a Curţii de Apel Cluj a fost admisă 
cererea reclamantei A.L. cu consecinţa anulării deciziei privind acordarea pensiei anticipate 
parţiale din 17.04.2007 şi obligarea Casei Judeţene de Pensii Cluj să emită o nouă decizie de 
pensionare începând cu data de 16.01.2007, cu luarea în considerare a perioadei 10.02.21976 – 
31.12.1976 şi a perioadei 01.10.1980 – 01.07.1983, cât a lucrat în grupa I de muncă în procent 
de 50% conform adeverinţei nr.5378/28.11.2005 emisă de S.C. M. S.A. Cluj, să ia în 
considerare la calculul punctajului mediu anual şi perioada 01.07.2003 – 01.01.2004 cât a 
lucrat conform adeverinţei nr.2 din 09.01.2008 emisă de S.C. T. C.U.G. S.A. şi la plata 
cheltuielilor de judecată. 



 136 

Aceste hotărâri judecătoreşti au fost investite cu formulă executorie şi apoi au fost 
depuse la Casa Judeţeană de Pensii Cluj prin două cereri de executare înregistrate sub 
numerele 43543/17.11.2008 şi nr.24238/ 16.12.2009. 

Contestatoarea a pus în executare numai în parte respectivele hotărâri judecătoreşti, în 
sensul că nu a emis o nouă decizie de pensie în baza respectivelor titluri executorii, motiv 
pentru care contestaţia a fost respinsă ca nefondată, fiind avute în vedere şi prevederile art. 
274 Cod procedură civilă. 

Prin încheierea civilă nr. 224 din 19 octombrie 2010 a Tribunalului Cluj, a fost admisă 
cererea de îndreptare a erorii materiale strecurate în dispozitivul sentinţei, în sensul că după 
aliniatul 1 se va trece „obligarea contestatoarei la plata sumei de 838 lei cheltuieli de judecată 
către intimata A.L.”. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs Casa Judeţeană de Pensii Cluj solicitând 
în temeiul art.312 pct.3 C.pr.civ. modificarea sentinţei atacate, iar pe fond respingerea 
contestaţiei ca nefondată. 

În dezvoltarea motivelor de recurs recurenta a arătat că în mod eronat instanţa de fond 
a respins contestaţia ca nefondată, invocând că s-a pus în executare doar în parte hotărârile 
judecătoreşti, concluzie întemeiată exclusiv pe motivul că instituţia nu a emis o nouă decizie de 
pensie după cererile de executare 43.543/17.11.2008 şi 24.238/16.12.2009. Este lipsită de 
fundament şi nereală susţinerea tribunalului şi dovedeşte că instanţa de fond nu a studiat 
actele depuse de către C.J.P. Cluj la dosarul cauzei, pronunţând o hotărâre arbitrară şi care nu 
poate fi pusă în executare.  

S-a dovedit cu actele depuse la dosar că în urma primei cereri (nr. 43.543/17.11.2008) 
de punere în executare a sentinţei civile nr. 477/2008 şi a deciziei civile nr. 1671/R/2008 Casa 
Judeţeană de Pensii Cluj a emis decizia de pensie nr. 240.897/20.01.2009, revizuită sub 
aspectul veniturilor pe perioada 01.07.2003 - 01.01.2004 prin decizia 240.897/11.03.2009. 
Prin aceste decizii a fost luată în calcul perioada 10.02.1976 - 31.12.1976 şi 01.10.1980 - 
01.07.1983 în grupa I de muncă în procent de 50%, adică 1 an 9 luni şi 26 zile, conform celor 
hotărâte de instanţă. Urmare a cererii nr. 52.508/25.02.2009 prin care s-a depus adeverinţa 
537/09.02.2009, care rectifică adeverinţa nr. 5378/28.11.2005, pe baza cărora s-a pronunţat 
instanţa în dosarul nr. 2349/117/2007, Casa Judeţeană de Pensii Cluj a emis deciziile de 
revizuire 240.897 (1) şi (2) din 12.06.2009 prin care s-a luat în calcul perioadele 10.02.1976-
01.01.1977 şi 01.01.1980 - 01.07.1983 ca fiind lucrate în grupa I de muncă în procent de 50%, 
adică 2 ani 2 luni şi 11 zile. Astfel încheierile de îndreptare a erorilor materiale stabileau:  

- 275/CC/09.06.2009 corectează data de început din 01.10.1980 în 01.01.1980, dar 
eronat se referă la grupa I, căci prin sentinţa civilă nr. 477/2008 a Tribunalului Cluj, rămasă 
definitivă şi irevocabilă prin respingerea recursului C.J.P. Cluj conform deciziei civile nr. 
1671/R/2008 a Curţii de Apel Cluj, se stabilise grupa I de muncă;  

- 284/CC/2009 corectează în grupa I în loc de grupa a II-a;  
- încheierea Curţii de Apel Cluj din data de 08.10.2009 stabileşte că perioada lucrată în 

grupa I este 01.01.1980 - 01.07.1983 şi nu 01.10.1980 - 01.07.1983.  
Din cele de mai sus se poate observa că toate aceste erori fiind sesizate de C.J.P. Cluj 

fuseseră deja rezolvate prin deciziile de revizuire emise în data de 12.06.2009, aşa cum se 
poate observa din desfăşurătoarele „date privitoare la activitatea în muncă” şi buletinele de 
calcul.  

La momentul cererii nr. 24.238/16.12.2009 perioadele lucrate în grupa I de muncă erau 
deja luate corect în calcul de către C.J.P. Cluj, înainte de îndreptările de erori materiale 
pronunţate de către instanţă, acestea fiind motivele pentru care C.J.P. Cluj nu a mai emis nici 
o decizie de pensie, aspectul esenţial ignorat este că pentru punerea în executare a sentinţei 
civile nr. 477/2008 şi a deciziei civile nr. 1671/R/2008, au fost emise următoarele decizii de 
pensie: nr. 240.897/20.01.2009, revizuită sub aspectul veniturilor pe perioada 01.07.2003 - 
01.01.2004 prin decizia 240.897/11.03.2009, deciziile de revizuire 240.897(1) şi (2) din 
12.06.2009.  

În concluzie Tribunalul Cluj în mod eronat a respins contestaţia la executare pe motivul 
că C.J.P. Cluj nu a emis o nouă decizie de pensie, ignorând deciziile de pensii emise, precum şi 
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faptul că la data de 16.12.2009 când a fost făcută cea de-a doua cerere nu exista nici o sentinţă 
nepusă în aplicare.  

În drept se invocă dispoziţiile art. 304 pct. 9 din C.pr.civ.  
Prin întâmpinarea înregistrată la data de 13 ianuarie 2011, intimata a solicita 

respingerea recursului ca nefondat, cu cheltuieli de judecată. 
Analizând sentinţa atacată prin prisma motivelor de recurs invocate şi a apărărilor 

formulate, Curtea reţine următoarele: 
Recursul este fondat şi urmează a fi admis ca atare, cu consecinţa modificării sentinţei 

atacate în sensul admiterii contestaţiei la executare formulată şi al anulării formelor de 
executare din dosarul executorului judecătoresc. 

Se reţine, în acest sens, că la momentul formulării cererii de executare silită, titlurile 
executorii erau deja puse în executare, fiind ca urmare lipsită de obiect cererea de executare 
silită. 

Astfel, prin încheierea civilă din 2 iunie 2010 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pronunţată în 
dosar nr. 16403/211/2010, a fost încuviinţată executarea silită a titlurilor executorii: 

1. sentinţa civilă nr. 477/2008 a Tribunalului Cluj,  
2. decizia civilă nr. 1671/R/2008 a Curţii de Apel Cluj,  
3. decizia civilă nr. 2069/R/2009 a Curţii de Apel Cluj, 
prin care pârâta Casa Judeţeană de Pensii Cluj a fost obligată, în favoarea reclamantei 

A.L., la: 
 1. emiterea unei noi decizii de pensionare începând cu data de 16.01.2007, cu luarea în 

considerare a perioadei 10.02.1976-31.12.1976 şi a perioadei 01.10.1980-01.07.1983, cât a 
lucrat în grupa I de muncă în procent de 50% conform adeverinţei nr. 5378/28.11.2005 emisă 
de S.C. M. S.A.; luarea în calculul punctajului mediu anual şi a perioadei 01.07.2003-
01.01.2004, cât a lucrat conform adeverinţei nr. 2/09.01.2008 emisă de S.C. T. CUG S.A.; 
plata sumei de 500 lei cheltuieli de judecată; 

 2. plata sumei de 500 lei cheltuieli de judecată (odată cu respingerea recursului 
împotriva sentinţei civile nr. 477/2008); 

 3. plata sumei de 500 lei cheltuieli de judecată (odată cu respingerea recursului 
împotriva încheierilor civile nr.284/24.06.2009 şi nr. 275/09.06.2009); 

 
şi respectiv executarea silită şi a titlurilor executorii: 
4. încheierea civilă nr. 275/CC/2009 a Tribunalului Cluj, 
5. încheierea civilă nr. 284/CC/2009 a Tribunalului Cluj, 
6. încheierea civilă din 8.10.2009 a Curţii de Apel Cluj, 
prin care s-au îndreptat erorile materiale, astfel: 
 4. eroarea din minuta sentinţei civile nr. 477/2008 a Tribunalului Cluj, în sensul că se 

va trece perioada cât a lucrat la S.C. M. S.A. în grupa a II-a este 01.01.1980-01.07.1983 şi nu 1 
octombrie 1980; 

 5. eroarea din minuta încheierii civile nr. 275/Cod civil/2009 a Tribunalului Cluj, în 
sensul că se va trece că perioada lucrată la S.C. M. S.A. se încadrează în grupa I de muncă şi nu 
în grupa a II-a; 

 6. eroarea din dispozitivul deciziei civile nr. 1671/R/16.09.2008 a Curţii de Apel Cluj, în 
sensul că se va trece perioada cât a lucrat la S.C. M. S.A. în grupa I este 01.01.1980-01.07.1983 
şi nu 01.10.1980-01.07.1983. 

 Din toate aceste dispoziţii se observă că instanţele de judecată nu au tranşat chestiunea 
pe care intimata susţine că în mod greşit contestatoarea refuză a i-o recunoaşte, anume, cea a 
reducerii vârstei standard de pensionare şi în consecinţă, a numărului lunilor de anticipaţie 
stabilite prin decizia din anul 2007. 

 Atât din somaţia trimisă contestatoarei de către intimata A.L. cât şi din cea adresată 
acesteia prin intermediul executorului judecătoresc se remarcă faptul că nu cheltuielile de 
judecată au făcut obiectul executării silite, ci tocmai această pretenţie a reclamantei ca în 
executarea menţionatelor hotărâri judecătoreşti, să se procedeze la reducerea cu 14 a celor 60 
de luni de anticipaţie calculate acesteia la momentul acordării pensiei anticipate parţiale. 
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 Or, aşa cum corect susţine contestatoarea, acest beneficiu pe care intimata îl pretinde 
în baza hotărârilor în raport de care s-a încuviinţat executarea silită nu a fost stabilit de 
instanţele de judecată. 

 În aceste condiţii, împrejurarea că anterior cererii de punere în executare a hotărârilor 
judecătoreşti, acestea fuseseră deja puse în executare prin emiterea deciziilor consecutive din 
20.01.2009, 11.03.2009, 12.06.2009 (la care face referire contestatoarea în cuprinsul 
contestaţiei la executare, necontestate) se verifică. Aceste decizii cuprind, fapt necontestat, 
menţionarea stagiilor efectuate în grupa de muncă, astfel încât nu se poate afirma că nu s-ar fi 
pus în practică dispoziţiile instanţelor de judecată.  

 Chestiunea pe care o reclamă intimata, anume reducerea lunilor de anticipaţie ca 
urmare a luării în considerare a reducerii vârstei standard de pensionare în considerarea 
muncii în grupa I, reclamă o judecată separată, aşa cum se observă din schimbul de 
corespondenţă între părţi şi între Casa Judeţeană de Pensii Cluj şi Casa Naţională de Pensii, 
existând opinii divergente între părţi cu privire la legalitatea acestei cereri, derivate din 
interpretarea diferită a dispoziţiilor legale incidente. Practic, Casa Judeţeană de Pensii, în 
acord cu poziţia exprimată de Casa Naţională de Pensii, consideră că efectul concret al luării în 
considerare a perioadei de 2 ani 2 luni şi 11 zile ca fiind lucrată în condiţiile grupei I de muncă 
va consta din majorarea cu 50% a punctajelor anuale realizate în perioada valorificată ca şi 
grupa I de muncă, începând cu 01.01.2011, conform prevederilor art. 165 ind. 1 din Legea nr. 
19/2000, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 209/2008, nelăsând deci fără vreo 
finalitate practică hotărârile judecătoreşti pronunţate în cauză. 

 Nu se poate considera că prin statuările de ordin general ale instanţelor, care practic au 
obligat pârâta Casa Judeţeană de Pensii Cluj să ia în considerare perioada lucrată în grupa I de 
muncă relevată de cele două adeverinţe, s-ar fi tranşat chestiunea delicată a consecinţelor 
acestui fapt, practic fiind vorba despre o defectuozitate a cererii iniţiale de chemare în judecată 
care nu poate fi complinită pe calea executării silite, ci tot pe cale de judecată, prin formularea 
separată a pretenţiilor care au fost omise a se preciza în acţiunea iniţială. 

 Aşa fiind, Curtea urmează a admite recursul în baza dispoziţiilor art. 312 alin. 1 şi 3 
raportat la art. 304 pct. 9 C.proc.civ., cu consecinţa modificării sentinţei pronunţate în sensul 
admiterii contestaţiei la executare, cu anularea formelor de executare din dosarul executorului 
judecătoresc, avându-se în vedere şi prevederile art. 399 şi următoarele C.proc.civ., art. 155 din 
Legea nr. 19/2000. (Judecător Ioana Tripon) 

 

Uzucapiune. Regim de carte funciară. Prescripţie achizitivă începută sub regimul 
Decretului-lege nr. 115/1938. Aplicarea dispoziţiilor referitoare la uzucapiune din 

Codul civil 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 634 din 18 februarie 2011  

Prin sentinţa civila nr. 505/2008 pronunţată de către Judecătoria Huedin s-a admis 
excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului P.G.P., invocată de reclamanta A.A.C. şi, 
în consecinţă: 

S-a respins acţiunea civilă extinsă şi precizată formulată de reclamanta A.A.C., în 
contradictoriu cu pârâtul P.G.P., ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate 
procesuală pasivă. 

S-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor P.L., P.M., G.D.P., 
invocată de reclamanta A.A.C.. 

S-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a pârâtului-reclamant 
reconvenţional P.G.P., în privinţa cererii reconvenţionale precizate, invocată de reclamanta-
pârâtă reconvenţională A.A.C. şi, în consecinţă: 

S-a respins cererea reconvenţională precizată formulată de pârâtul-reclamant 
reconvenţional P.G.P. în contradictoriu cu reclamanta-pârâtă reconvenţională A.A.C., ca fiind 
formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. 
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S-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a pârâţilor-reclamanţi 
reconvenţionali P.M., G.D.P., în privinţa cererii reconvenţionale, invocată de reclamanta 
A.A.C.. 

S-a respins acţiunea civilă precizată şi extinsă formulată de reclamanta A.A.C. în 
contradictoriu cu Statul Român prin Comuna Beliş. 

S-a admis în parte acţiunea civilă precizată şi extinsă formulată de reclamanta A.A.C., în 
contradictoriu cu pârâţii P.C.A., G.A., P.L., P.M., G.D.P., S.K. căs. P.M., S.I., S.E. căs. G.G., S.I., 
K.K. minor, K.G. minor, K.I.I. minor şi K.D., proprietari tabulari în CF 35 Măgura. 

S-a admis în parte cererea reconvenţională precizată formulată de pârâţii reclamanţi 
reconvenţionali P.M. şi G.D.P. în contradictoriu cu reclamanta A.A.C. şi, în consecinţă: 

S-a constatat că prin posesie continuă, neîntreruptă, netulburată, publică, sub nume de 
proprietar, de peste 30 de ani, pârâta G.A. şi soţul său G.D. au dobândit dreptul de proprietate 
prin uzucapiune asupra unei parcele de teren în suprafaţă de 17964 mp, situată în intravilanul 
satului P., nr. 97, com. Beliş, jud. Cluj, care se identifică în regim de carte funciară ca fiind 
înscrisă în CF 35 Măgura, sub o parte din nr. top 1602/80/a/l/l/l/l, în suprafaţă de 58925 mp, 
proprietari tabulari fiind pârâţii cu domiciliul necunoscut S.K. căs. P.M., S.I., S.E. căs. G.G., 
S.I., K.K. minor, K.G. minor, K.I.I. minor şi K.D., citaţi prin publicitate. 

S-a dispus dezmembrarea parcelei cu nr. top 1602/80/a/l/l/l/l, în suprafaţă de 58925 
mp înscrisă în CF 35 Măgura, conform completării la raportul de expertiză tehnică judiciară 
efectuat de exp. C.G. şi înscrierea drepturilor de proprietate, astfel: 

- parcela cu nr. top nou 1602/80/a/l/l/l/l/l, în suprafaţă de 40961 mp, care se va 
reînscrie în CF 35 Măgura, în favoarea vechilor proprietari tabulari; 

- parcela cu nr. top nou 1602/80/a/l/l/l/l/2, în suprafaţă de 17964 mp, care se va 
transcrie în CF nou Măgura în favoarea pârâtei G.A. şi soţului G.D.. 

S-a dispus intabularea în CF nou Măgura a dreptului de proprietate asupra parcelei cu 
nr. top nou 1602/80/a/1/1/1/1 /2, în suprafaţă de 17964 mp, în favoarea pârâtei G.A. şi soţului 
G.D., cu titlu de drept de uzucapiune, ca bun comun. 

S-a constatat dobândirea de către pârâta G.A. a dreptului de proprietate, ca bun 
propriu, asupra construcţiei casă de lemn pe fundaţie din piatră, planşeu din lemn, şarpantă 
din lemn cu învelitoare din şindrilă, suprafaţă construită de 78,40 mp, compusă din cameră, 
bucătărie şi antreu, edificată asupra parcelei cu nr. top 1602/80/a/l/l/l/l/2, în suprafaţă de 
17964 mp, identificată în raportul de expertiză tehnică judiciară efectuat. 

S-a dispus înscrierea în CF asupra parcelei cu nr. top 1602/80/a/1 /l /1/1/2, în 
suprafaţă de 17964 mp a construcţiei casă de lemn pe fundaţie din piatră, planşeu din lemn, 
şarpantă din lemn cu învelitoare din şindrilă, suprafaţă construită de 78,40 mp, compusă din 
cameră, bucătărie şi antreu şi intabularea dreptului de proprietate asupra acesteia, în favoarea 
pârâtei G.A., ca bun propriu. 

S-a constatat nulitatea absolută a certificatului de moştenitor nr. 725/28.04.1992 
eliberat de Notariatul de Stat Judeţean Cluj. 

S-a respins ca prescris petitul privind obligarea la raport a pârâţilor P.M., P.L., G.D.P.. 
S-a constatat că în masa succesorală a def. G.D., decedat la data de 13.11.1991, cu 

ultimul domiciliu în com. Beliş, sat P., nr. 97, jud. Cluj, se include cota de 1/2 parte din 
imobilul teren situat în intravilanul satului P., nr. 97, corn. Beliş, jud. Cluj, identificat prin 
parcela cu nr. top 1602/80/a/l/l/l/l/2, în suprafaţă de 17964 mp, calitate de moştenitori legali 
acceptanţi ai defunctului având pârâta G.A. - soţie supravieţuitoare, în cotă de ¼ parte din 
masa succesorală (1/8 parte din imobil), pârâţii P.M., P.L., G.D.P. şi numitul P.A., ca fii, 
împreună în cotă de 3/4 parte din masa succesorală-fiecare în cotă de 3/16 parte din masa 
succesorală (împreună cota de 3/8 parte din imobil, fiecare cota de 3/32 parte din imobil). 

S-a dispus intabularea în CF a dreptului de proprietate asupra parcelei cu nr. top 
1602/80/a/l/l/l/l/2, în suprafaţă de 17964 mp în favoarea pârâtei G.A., în cotă de 5/8 parte, 
cu titlu de drept de uzucapiune şi moştenire şi în favoarea pârâţilor P.M., P.L., G.D.P. şi 
numitul P.A., împreună în cotă de 3/8 parte, cu titlu de drept de moştenire. 

S-a constatat că pe parcela cu nr. top 1602/80/a/l/l/l/l/2, în suprafaţă de 17964 mp 
numitul P.A. şi soţia P.V. au edificat o construcţiei nouă de locuit, compusă din cameră şi 
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cămară de alimente, alipită construcţiei vechi casă de lemn, identificată în raportul de 
expertiză tehnică judiciară efectuat. 

S-a dispus înscrierea în CF a construcţiei şi intabularea dreptului de proprietate asupra 
acesteia în favoarea numiţilor P.A. şi P.V., cu titlu de drept de construire, ca bun comun. 

S-a constatat că în masa succesorală a def. P.A., decedat la data de 17.06.2001, cu 
ultimul domiciliu în com. Beliş, jud. Cluj se include cota 3/32 parte din imobilul teren situat în 
intravilanul satului P., nr. 97, com. Beliş, jud. Cluj, identificat prin parcela cu nr. top 
1602/80/a/1/1/1/1/2, în suprafaţă de 17964 mp, cota de 1/2 parte din construcţia nouă 
edificată asupra parcelei cu nr. top 1602/80/a/l/l/l/l/2, şi un număr de 141 acţiuni nominative 
la SC H. SA, cu valoare nominală de 25 lei/acţiune, emise în formă materializată, din care 31 
bucăţi a câte o acţiune, cu seriile de la 2836850 la 2836866, de la 2902286 la 2902294, de la 
3089147 la 3089151 şi 11 bucăţi a câte 10 acţiuni cu seriile de la 1849061 la 1849170, fiind 
înscris la poziţia 4977 în Registrul Acţionarilor, calitate de moştenitori legali ai defunctului 
având soţia supravieţuitoare P.V., în cotă de ¼ parte din masa succesorală, reclamanta A.A.C. 
şi pârâtul P.C.A., fii, împreună în cotă de ¾ parte din masa succesorală. 

S-a constatat că în masa succesorală a def. P.V., decedată la data de 13.09.2004, cu 
ultimul domiciliu în com. Beliş, jud. Cluj, se include cota de ¼ parte din 3/32 parte din 
imobilul teren identificat prin parcela cu nr. top 1602/80/a/l/l/l/l/2, în suprafaţă de 17964 
mp, cota de 5/8 parte din construcţia nouă edificată pe aceasta, cota de 1/4 parte din un 
număr de 141 acţiuni nominative la SC H. SA, cu valoare nominală de 25 lei/acţiune, emise în 
formă materializată, din care 31 bucăţi a câte o acţiune, cu seriile de la 2836850'la 2836866, 
de la 2902286 la 2902294, de la 3089147 la 3089151 şi 11 bucăţi a câte 10 acţiuni cu seriile de 
la 1849061 la 1849170, calitate de moştenitori legali ai defunctei având reclamanta A.A.C. şi 
pârâtul P.C.A., fii, în cote-părţi egale. 

S-a dispus intabularea în CF a dreptului de proprietate asupra cotei de 3/32 parte din 
imobilul teren identificat prin parcela cu nr. top 1602/80/a/l/l/l/l/2, în suprafaţă de 17964 
mp şi construcţiei noi edificată pe aceasta, în favoarea reclamantei A.A.C. şi pârâtului P.C.A., 
în cote-părţi egale. 

S-a dispus sistarea stării de indiviziune între moştenitorii def. P.A.V., prin formarea a 
două loturi şi atribuirea acestora în natură, astfel: 

- lotul nr. 1 - compus din cota de 3/32 parte din imobilul teren identificat prin parcela 
cu nr. top 1602/80/a/l/l/l/l/2, în suprafaţă de 17964 mp şi construcţia nouă edificată pe 
aceasta, care se atribuie în natură reclamantei A.A.C., fără plata vreunei sulte către pârâtul 
P.C.A.; 

- lotul nr. 2 - compus din 141 acţiuni nominative la SC H. SA, cu valoare nominală de 25 
lei/acţiune, emise în formă materializată, din care 31 bucăţi a câte o acţiune, cu seriile de la 
2836850 la 2836866, de la 2902286 la 2902294, de la 3089147 la 3089151 şi 11 bucăţi a câte 
10 acţiuni cu seriile de la 1849061 la 1849170, care se atribuie în natură pârâtului P.C.A., fără 
plata vreunei sulte către reclamanta A.A.C.. 

S-a dispus intabularea în CF a dreptului de proprietate asupra cotei de 3/32 parte din 
imobilul teren identificat prin parcela cu nr. top 1602/80/a/l/l/l/l/2, în suprafaţă de 17964 
mp şi construcţiei noi edificată pe aceasta, în favoarea reclamantei A.A.C., cu titlu de drept de 
moştenire şi partaj. 

S-a constatat că prin contractul de întreţinere încheiat la data de 23.09.2005 pârâta 
G.A. s-a obligat să transmită reclamantei A.A.C. dreptul său de proprietate asupra cotei de 5/8 
parte din imobilul teren, situat în intravilanul satului P., nr. 97, com. Beliş, jud. Cluj, 
identificat prin parcela cu nr. top 1602/80/a/l/l/l/l/2, în suprafaţă de 17964 mp şi asupra 
construcţiei casă de lemn pe fundaţie din piatră, planşeu din lemn, şarpantă din lemn cu 
învelitoare din şindrilă, suprafaţă construită de 78,40 mp, compusă din cameră, bucătărie şi 
antreu, în schimbul prestării de către reclamantă a întreţinerii pârâtei, pe timpul vieţii 
acesteia, a întreţinerii constând în asigurarea locuinţei, alimente, îmbrăcăminte, iluminat, 
încălzit, asistenţă medicală în caz de nevoie, medicamente, iar la deces înmormântarea 
conform obiceiului locului. 



 141 

S-a respins petitul din cererea reconvenţională formulată de pârâţii-reclamanţi 
reconvenţională P.M. şi G.D.P. privind anularea parţială a contractului de întreţinere încheiat 
la data de 23.09.2005 între pârâta G.A. şi reclamanta A.A.C.. 

S-a dispus intabularea în CF a dreptului de proprietate asupra cotei de 5/8 parte din 
imobilul teren, situat în intravilanul satului P., nr. 97, com. Beliş, jud. Cluj, identificat prin 
parcela cu nr. top 1602/80/a/l/l/l/l/2, în suprafaţă de 17964 mp şi asupra construcţiei casă de 
lemn pe fundaţie din piatră, planşeu din lemn, şarpantă din lemn cu învelitoare din şindrilă, 
suprafaţă construită de 78,40 mp, compusă din cameră, bucătărie şi antreu, în favoarea 
reclamantei A.A.C., cu titlu de întreţinere şi notarea obligaţiei reclamantei de întreţinere a 
pârâtei G.A.. 

S-a luat act de tranzacţia încheiată la data de 22.05.2007 între reclamanta A.A.C. şi 
pârâtul G.D.P.. 

S-a dispus sistarea stării de indiviziune între coproprietari, asupra imobilului teren, 
situat în intravilanul satului P., nr. 97, com. Beliş, jud. Cluj, identificat prin parcela cu nr. top 
1602/80/a/l/l/l/l/2, în suprafaţă de 17964 mp şi construcţiilor existente pe acesta, conform 
voinţei părţilor şi propunerii din completarea la raportul de expertiză tehnică judiciară 
efectuată de exp. C.G., în varianta 2 din raport, prin formarea de loturi, după dezmembrarea 
parcelei cu nr. top 1602/80/a/1/1/1/1/2, în suprafaţă de 17964 mp, conform raportului de 
expertiză tehnică judiciară efectuat de exp. C.G. şi atribuirea acestora în natură, astfel: 

- lotul nr. 1 - format din parcela cu nr. top nou 1602/80/a/l/l/l/1/2/1, teren în suprafaţă 
de 14964 mp şi construcţii edificate pe aceasta, se atribuie în natură reclamantei pârâte-
reconvenţionale A.A.C., fără plata vreunei sulte către ceilalţi coproprietari; 

- lotul nr. 2 - format din parcela cu nr. top 1602/80/a/l/l/l/1 /2/2, teren în suprafaţă de 
3000 mp, se atribuie în natură pârâtei-reclamante reconvenţionale P.M., fără plata vreunei 
sulte către ceilalţi coproprietari. 

S-a dispus intabularea în CF nou a dreptului de proprietate asupra parcelei cu nr. top 
nou 1602/80/a/1/1/1/1 /2/1, teren în suprafaţă de 14964 mp şi construcţii edificate pe aceasta, 
în favoarea reclamantei pârâte-reconvenţionale A.A.C., cu titlu de drept de moştenire, 
întreţinere şi partaj. 

S-a dispus intabularea în CF nou a dreptului de proprietate asupra parcelei cu nr. top 
1602/80/a/l/l/l/l/2/2, teren în suprafaţă de 3000 mp, în favoarea pârâtei-reclamante 
reconvenţionale P.M., cu titlu de drept de moştenire şi partaj. 

S-au respins alte pretenţii ale reclamantei A.A.C.. 
S-au respins alte pretenţii ale pârâtei-reclamante reconvenţionale P.M.. 
S-au compensat cheltuielile de judecată efectuate de părţi. 
În ceea ce priveşte petitul de sistare a stării de indiviziune între coproprietari, instanţa a 

reţinut următoarele: 
La data de 22.05.2007 s-au prezentat personal în instanţă şi au depus la dosar o 

tranzacţie reclamanta-pârâtă reconvenţională A.A.C. şi pârâţii-reclamanţi reconvenţionali 
P.G.P. şi G.D.P. 

Deşi s-a solicitat instanţei ca tranzacţia să facă parte din dispozitivul sentinţei, se 
apreciază că aceasta nu se circumscrie dispoziţiilor art. 271-273 C.proc.civ. din mai multe 
considerente. Faţă de pârâtul P.G.P. instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive 
în cererea principală şi excepţia lipsei calităţii procesuale active pentru cererea 
reconvenţională. Neavând calitate procesuală, pârâtul-reclamant reconvenţional P.G.P. nu 
putea fi nici parte într-o astfel de tranzacţie. Reclamanta şi-a precizat ulterior poziţia cu privire 
la tranzacţia încheiată, menţionând că, într-adevăr aceasta nu îndeplineşte condiţiile art. 271-
273 C.proc.civ. 

În ceea ce-l priveşte însă pe pârâtul G.D.P. instanţa a apreciat că înscrisul intitulat 
„Tranzacţie" încheiat la data de 22.05.2007 consfinţeşte totuşi învoiala părţilor cu privire la 
partajarea masei succesorale, astfel că urmează a ţine cont de voinţa părţilor manifestată cu 
prilejul încheierii înscrisului. 

De asemenea, instanţa a avut în vedere împrejurarea că pârâta P.L., prin răspunsurile la 
interogatoriu, a arătat că nu are nici o pretenţie la bunurile ce formează obiectul litigiului 
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întrucât apreciază că în timpul vieţii sale, tatăl său G.D. a înzestrat-o, astfel că nu i se mai 
cuvin şi alte bunuri. 

Nu în ultimul rând, instanţa a reţinut că odată stabilită calitatea de moştenitori a 
pârâţilor P.L. şi G.D.P. şi, implicit acceptată succesiunea, aceştia nu mai pot renunţa la 
succesiunea deja acceptată, cu atât mai mult cu cât se află în afara termenului de opţiune 
succesorală. în consecinţă voinţa acestora manifestată în faţa instanţei poate echivala cu un 
partaj voluntar asupra bunurilor supuse împărţelii, dispunându-se în consecinţă. 

Toţi pârâţii-reclamanţi reconvenţionali, precum şi pârâtele P.L. şi G.A. au fost de acord 
că pârâtei P.M. îi revine din masa bunurilor supuse împărţelii suprafaţa de 3.000 mp teren din 
parcela de teren în litigiu, părţile neajungând însă la un consens cu privire la stabilirea 
amplasamentului acestei suprafeţe de teren. 

În acest sens s-a efectuat şi o cercetare la faţa locului, concluziile fiind consemnate în 
procesul-verbal de cercetare la faţa locului încheiat la data de 15.05.2008, identificându-se pe 
lângă cele două variante redate în raportul de expertiză tehnică judiciară efectuată de exp. C.G. 
şi în completarea la raport, alte două variante de partajare în natură, ulterior întocmindu-se 
un supliment la raportul de expertiză. 

S-a susţinut de către pârâta-reclamantă reconvenţională P.M. că doreşte sistarea stării 
de indiviziune prin atribuirea în lotul său a parcelei de teren în suprafaţă de 3000 mp, în 
varianta 1 din raportul de expertiză efectuat de exp. C.G., întrucât aceasta fost voinţa tatălui 
său, pe de o parte, iar pe de altă parte a avut o folosinţă faptică a acestei parcele. 

Pentru a se dovedi folosinţa faptică exercitată de pârâta P.M. s-a administrat proba 
testimonială, în cauză fiind audiaţi martorii T.P. şi P.M. Declaraţiile martorilor sunt însă 
contradictorii, martorul T.P. declarând că niciodată, după decesul lui G.D., pârâta P.M. nu a 
folosit vreo parcelă de teren în Localitatea P. la nr. 97, cel care a folosit întregul teren fiind 
tatăl reclamantei - P.A.. Martorul P.M. a declarat însă că pârâta P.M. a folosit o parcelă de 
teren de cea. 30 m lăţime şi 40 m lungime, care i-a fost promisă de către def. G.D., situată în 
Localitatea P. la nr. 97 şi pe care a avut depozitată şi piatră de construcţie, însă amplasamentul 
parcelei nu corespunde schiţelor care i-au fost prezentate spre vedere de către instanţă, 
respectiv variantele 1 şi 2 din raportul de expertiză. 

La formarea loturilor, instanţa a avut în vedere dispoziţiile art. 673 in. 9 C.proc.civ., 
potrivit căruia se va ţine cont, după caz, şi de acordul părţilor, mărimea cotei-părţi ce se cuvine 
fiecăreia ori masa bunurilor de împărţit, natura bunurilor, domiciliul şi ocupaţia părţilor, 
faptul că unii dintre coproprietari, înainte de a se cere împărţeala, au făcut construcţii, 
îmbunătăţiri, cu acordul coproprietarilor sau altele asemenea. 

De asemenea, la formarea loturilor instanţa a avut în vedere şi constatările făcute cu 
prilejul deplasării la faţa locului, starea tensionată care există între părţi, împrejurarea că în 
lotul reclamantei A.A.C. va trebui să revină parcela de teren pe care este amplasată construcţia 
şi care este poziţionată aproximativ la jumătatea parcelei ce urmează a fi partajată, faptul că 
indiferent de varianta de partajare aleasă, toate parcelele de teren au deschidere la drumul 
judeţean, că există o cale de acces din drumul judeţean către construcţia existentă pe teren şi 
care va reveni în lotul reclamantei (cale de acces care nu reprezintă un drum, dar care a fost 
folosit de foarte mult timp pentru accesul la construcţie). Nu în ultimul rând s-a avut în vedere 
faptul că pârâta P.M. nu a dovedit fără putere de tăgadă exercitarea unei folosinţe a parcelei de 
teren în amplasamentul indicat de aceasta (varianta I din raportul de expertiză) şi, pe cât 
posibil, se va alege acea variantă de partaj care va împiedica în opinia instanţei orice alte litigii 
viitoare între părţi. 

Faţă de toate considerentele expuse, având în vedere dispoziţiile art. 728, 741 C. civil, 
ţinând seama de poziţia tuturor părţilor, precum şi de dispoziţiile art. 673 ind. 9 C.proc.civ. şi 
apreciind că nu se impune sultă pentru egalizarea loturilor, ambele loturi depăşind cota-parte 
ce s-ar cuveni atât reclamantei, cât şi pârâtei P.M., urmare a poziţiei exprimate de pârâţii 
G.D.P. şi P.L., instanţa a dispus sistarea stării de indiviziune între coproprietari, asupra 
imobilului teren, situat în intravilanul satului P., nr. 97, corn. Beliş, jud. Cluj, identificat prin 
parcela cu nr. top 1602/80/a/l/l/l/l/2, în suprafaţă de 17964 mp şi construcţiilor existente pe 
acesta, conform voinţei părţilor şi propunerii din completarea la raportul de expertiză tehnică 
judiciară efectuată de exp. C.G., în varianta 2 din raport. 



 143 

În temeiul art. 20 alin. 1 din Legea nr. 7/1996, republicată, instanţa a dispus intabularea 
în CF nou a dreptului de proprietate al părţilor. 

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată efectuate de părţi, instanţa a dispus 
compensarea acestora, pentru următoarele considerente. 

Potrivit art. 274 alin. 1 C.proc.civ. partea care cade în pretenţii va fi obligată la cerere să 
plătească cheltuielile de judecată. 

Art. 276 C.proc.civ. prevede că atunci când pretenţiile fiecărei părţi au fost încuviinţate 
numai în parte, instanţa va aprecia în ce măsură fiecare dintre ele poate fi obligată la plata 
cheltuielilor de judecată, putând face compensarea lor, iar art. 277 C.proc.civ. arată că atunci 
când sunt mai mulţi reclamanţi sau mai mulţi pârâţi, ei vor fi obligaţi să plătească cheltuielile 
de judecată în mod egal, proporţional sau solidar, potrivit interesului ce are fiecare sau după 
felul raportului de drept dintre ei. 

În speţă, cheltuielile de judecată cu taxă timbru, onorarii avocaţi şi onorarii experţi au 
fost suportate de către reclamanta-pârâtă reconvenţională A.A.C. şi de către pârâta-reclamantă 
reconvenţională P.M.. Conform convenţiei părţilor, reclamanta a arătat că nu are pretenţii la 
cheltuieli de judecată din partea pârâţilor G.D. şi P.G.. Atât acţiunea principală, cât şi cererea 
reconvenţională au fost admise numai în parte. Acţiunea principală conţine petite care profită 
numai reclamantei. Pârâtele G.A. şi P.L. au recunoscut la prima zi de înfăţişare pretenţiile 
reclamantei, fiind astfel aplicabile dispoziţiile art. 275 C.proc.civ. 

Dând eficienţă şi art. 277 C.proc.civ. anterior enunţat cheltuielile de judecată au fost 
compensate. 

Considerentele instanţei referitoare la celelalte petite nu vor fi reluate având în vedere 
limitele investirii care decurg din cererea formulată, neprezentând relevanţă pentru instanţa 
de recurs. 

Prin Decizia civilă nr. 542/A din 04.11.2010 pronunţată de Tribunalul Cluj s-a admis 
în parte apelul declarat de apelanta pârâtă P.M., împotriva Sentinţei civile nr. 505 din 
24.06.2008 pronunţată în dosar nr. 3/242/2005 al Judecătoriei Huedin, pe care a schimbat-o 
în parte în sensul că s-a dispus sistarea stării de indiviziune între coproprietari asupra 
imobilului teren situat în intravilanul satului P. nr. 97 com. Beliş, identificat cu parcela cu nr. 
top 1602/80/a/1/1/1/1/2 în suprafaţă de 17964 mp şi a construcţiilor existente pe acesta 
conform voinţei părţilor si propunerii din raportul de expertiza tehnica judiciara efectuat de 
expert C.G. in varianta 1 din raportul iniţial f. 156-175 vol. I fond prin formare de loturi si 
atribuirea in natura după cum urmează: 

Lotul nr. 1 format din parcela cu nr. top nou 1602/80/a/1/1/1/1/2/1 teren în suprafaţă 
de 14964 mp şi construcţiile edificate pe acesta s-a atribuit in natura reclamantei Adam Adela 
Calina fără plata vreunei sulte  

Lotul nr. 2 format din parcela cu nr. top nr. 1602/80/a/1/1/1/1/2/2 în suprafaţă de 
3000 mp s-a atribuit paratei P.M. fără plata vreunei sulte . 

S-au menţinut restul dispoziţiilor sentinţei apelate. 
A fost obligată intimata reclamantă să plătească apelantei pârâtă suma de 204,825 lei 

cheltuieli de judecată în apel.  
Referitor la soluţia pronunţată asupra petitelor care fac şi obiectul recursului, tribunalul 

a reţinut următoarele: 
 In cursul judecării dosarului in apel a decedat parata G.A. fiind introduşi in cauza 

moştenitorii acesteia. Totodată după rămânerea cauzei in pronunţare la fond a decedat si 
parata P.L. fiind introduşi in apel si moştenitorii acesteia. 

 In ce priveşte restul bunurilor solicitate a fi incluse in masa succesorala prin acţiunea 
reconvenţionala precizata respectiv cota de 1/2 parte din terenul situat la domiciliul actual a 
lui P.G.P. ,cota de 1/2 parte din terenul de la Sardi ,cota de 1/2 parte din terenul de la Inosesti 
si casa construita de către defunct si mutata de către P.G.P. la domiciliul sau actual tribunalul 
a apreciat ca sub acest aspect in primul rând nu se impune trimiterea cauzei spre rejudecare 
sau schimbarea soluţiei. 

 Astfel in ce priveşte terenurile sus menţionate din depoziţiile martorilor audiaţi in apel 
rezulta într-adevăr ca aceste terenuri au fost folosite de către defuncţii G.D. si G.A. începând cu 
aproximativ 60 de ani in urma respectiv începând cu anii 1950 fiind folosite după decesul lui 
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G.D. de către P.G.P. - terenul de la domiciliul sa;Petrusel Lucretia - terenul de la Inosesti chiar 
din timpul vieţii defunctului ,G.D. jr. –terenul situate In Sardii . 

 Rezulta aşadar ca aceste terenuri au început sa fie folosite de cei doi defuncţi in 
perioada de acţiune a Decretului Lege 115/1938. 

 Posesia a fost exercitata de către aceştia pana la decesul lui G.D. in anul 1991 si 
continuata apoi de către părţile sus menţionate conform depoziţiilor martorilor . 

 Prima instanţă a reţinut ca in speţă uzucapiunea aplicabila este cea reglementata de 
Codul civil întrucât atunci când reclamanta a formulat acţiunea exista o practica judiciara 
constanta care admitea acţiunile întemeiate pe uzucapiunea de cod civil si care reprezenta 
astfel o speranţă legitima . 

 In realitate practica judiciara constanta apreciata de către prima instanţă ca fiind in 
speţă o “speranţă legitima” in sensul art. 1 din CEDO admitea acţiunile in uzucapiune pe codul 
civil pentru ipotezele in care posesia a început in perioada de acţiune a Decretului Lege 
115/1938 ,posesie care nu putea duce la dobândirea dreptului prin uzucapiune conform art. 27 
si 28 din acest act normativ dar a continuat si după abrogarea acestor doua texte de lege prin 
Legea 7/1996 .Altfel spus posesia era considerata a fi un fapt juridic in curs de desfăşurare iar 
pentru efectele juridice produse sub imperiul noii reglementari apreciata a fi codul civil se 
aplicau prevederile acestui nou act normative .In acest sens este si decizia LXXXVI din 2007 
data de către ICCJ intr-un recurs in interesul legii care interpretează legea pentru prescripţiile 
începute sub Decretul Lege 115/1938 si împlinite după intrarea in vigoare a Legii 7/1996. 

 In cazul in care insa faptul juridic al posesiei a început si s-a terminat înainte de 
intrarea in vigoare a Legii 7/1996 aceasta practica judiciara nu era aplicabila chiar daca 
acţiunea s-a introdus după intrarea in vigoare a Legii 7/1996 întrucât ar fi însemnat o aplicare 
retroactiva a prevederilor codului civil la un fapt juridic terminat înainte de intrarea in vigoare 
a legii noi .Aceasta este situaţia si in speţă. G.D. a posedat intre 1949-1950-1991. După 1991 
posesia a fost exercitata de către copii săi mai sus indicaţi. Posesia exercitata de el si de soţia sa 
s-a desfăşurat integral sub incidenta legii vechi –Decretul –Lege 115/1938 astfel ca acesta 
posesie nu poate fi valorificata nici in practica judiciara apreciata a fi in speţă “o speranţă 
legitima” pentru a duce la dobândirea dreptului de proprietate.  

 Chiar si in ipoteza in care s-a retine ca aceasta speranţă legitima s-ar aplica indiferent 
de data împlinirii prescripţiei întrucât practica judiciara anterioara admitea uzucapiunile de 
cod civil indiferent de data împlinirii prescripţiei tribunalul a apreciat ca aceste 3 terenuri nu 
intra in masa succesorala rămasa după defunctul G.D. . 

 Astfel in răspunsurile la interogator moştenitorii lui G.D. respectiv apelanta P.M. P.L., 
G.A., G.D., reclamanta intimata si paratul P.C.A. in calitate de moştenitori a lui P.A.,acţiunea 
necontestata de celalalt moştenitor a lui P.A., împrejurare ce atesta confirmarea antecesorului 
lor) au arătat ca aceste trei terenuri au fost date ca zestre lui P.G.P. ,lui P.L. si lui G.D.P.. 
Existenta acestor donaţii a fost recunoscuta si de către P.G.P. 

 Aceasta dare ca zestre reprezintă o donaţie nula absolut pentru lipsa formei autentice 
.Aceste donaţii au fost insa conform celor mai sus indicate confirmate de către toţi moştenitorii 
astfel ca in baza art. 1167 alin. 3 C.civ aceasta confirmare acoperă lipsa formei autentice .Câta 
vreme aceste terenuri au fost donate de către defunct copiilor săi mai sus menţionaţi ele nu pot 
fi incluse in masa succesorala după G.D. si împărţite intre moştenitori .Motivul 2 de apel 
vizează aceste pretenţii care insa se dovedesc pentru aceste trei terenuri neîntemeiate . 

 Aceeaşi este situaţia si pentru casa construita de către G.D. si mutata la domiciliul lui 
P.G.P. .Aceasta casa a fost donata acestui fiu,străin de moştenire, donaţie confirmata de către 
toţi moştenitorii lui G.D. . 

 Prima instanţa a respins toate solicitările indicate in motivul 2 de apel ca fiind 
nedovedite apreciind ca in speţă se impunea efectuarea unei probaţiuni constând in expertiza 
,si apreciind totodată ca in măsura in care nu se efectuează o expertiza de identificare a 
terenurilor in regim de cf administrarea probaţiunii testimoniale este irelevanta . 

 Acest raţionament este corect întrucât era posibil ca in urma identificării in regim de cf 
sa se constate existenta unei intabulări recente a unui drept de proprietate care ar fi ridicat 
probleme din perspectiva constatării unei uzucapiuni bazata pe o posesie din intervalul de 
timp 1950-1991. Acest raţionament acoperă si construcţia mai sus indicata, regimul juridic al 
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construcţiei fiind influenţat de regimul juridic al terenului pe care este edificata .Ca atare nu se 
poate retine ca instanţa nu a judecat cauza in fond si ca s-ar impune trimiterea cauzei spre 
rejudecare . 

 In urma suplimentarii probaţiunii in apel cu martori si expertiza de identificare in 
regim de cf a terenurilor sus menţionate soluţia pentru pretenţiile indicate in motivul 2 de apel 
se impune a fi menţinuta pentru considerentele mai sus expuse respectiv pentru cele 3 terenuri 
nu se poate retine uzucapiunea de cod civil pentru perioada 1950-1991, dar chiar si daca s-ar 
retine aceasta uzucapiune aceste terenuri cat si construcţia au făcut obiectul unor donaţii 
valabile neputând fi incluse in masa succesorala după defunctul G.D. si împărţite intre 
moştenitori. Totodată pentru aceste donaţii acţiunea pentru raportul lor a fost respinsa ca 
prescrisa iar soluţia sub acest aspect nu a fost apelata .Ca atare si acest motiv de apel este 
neîntemeiat . 

 In ce priveşte motivul 3 de apel privind partajarea in natura a terenului inclus in masa 
succesorala prin hotărârea primei instanţe si plata unei sulte pentru celelalte terenuri, primul 
teren are o suprafaţă de 17.964 mp .Din acest teren apelantei parate ii revine cota de 3/32 
parte aşa cum a stabilit prima instanţa ceea ce înseamnă suprafaţa de 1684 mp .Întrucât i s-a 
atribuit din acest teren o suprafaţă de 3000 mp iar celelalte bunuri pentru care apelanta a 
solicitat sulta nu intra in masa succesorala rezulta ca acesta nu este îndreptăţită la nici o sulta 
primind oricum mai mult decât cota sa parte din moştenire . 

 In ceea ce priveşte amplasarea acestei parcele de 3000 mp existenta autorizaţiei de 
construire nr. 5/1973 este irelevanta in speţă .Astfel aceasta autorizaţie de construire a fost 
valabila timp de un an de la data eliberării ei .In acest interval de timp apelanta nu a edificat 
nici o construcţie astfel ca ea si-a pierdut valabilitatea .Totodată o eventuala voinţă a 
defunctului ca apelanta sa îşi construiască casa pe cei 3000 mp indicaţi in varianta I din 
expertiza efectuata in cauza nu este suficienta pentru ca aceasta suprafaţă sa se atribuie 
apelantei in cadrul unui partaj judiciar o asemenea voinţa si dorinţa nefiind un criteriu legal de 
partajare . Din aceeaşi perspectiva susţinerile pârâţilor P.G. si G.D. in sensul confirmării 
voinţei lui G.D. sen. sunt irelevante in speţă .In măsura in care voinţa acestui defunct nu a luat 
forma unei donaţii ca si in cazul celorlalte terenuri, partajarea terenului se realizează strict pe 
criteriile legale de partajare . 

 In ce priveşte folosinţa faptica a terenului de către apelanta probele pe care le-a 
administrat in fata primei instanţe respectiv depoziţiile aflate la f. 272-275 vol I sunt 
contradictorii aşa cum a reţinut si prima instanţă martorii indicând amplasamente diferite ca 
fiind amplasamentul folosit de către apelanta .In consecinţă in speţă nu se poate retine ca 
apelanta a folosit amplasamentul indicat in varianta I a raportului de expertiza si ca acest 
criteriu ar justifica atribuirea in favoarea ei a acestui amplasament . 

 In ceea ce priveşte calea de acces materializata de către expert si in suplimentul la 
raportul de expertiza si constatată de către prima instanţă cu ocazia deplasării la fata locului 
prima instanţa a reţinut ca aceasta nu reprezintă un veritabil drum. 

 Practic aceasta cale de acces reprezintă o parte din terenul uzucapat folosit in prezent 
cu destinaţia de cale de acces cu o amenajare minima pentru aceasta destinaţie .O eventuala 
atribuire a terenului de 3000 mp către apelanta in varianta I nu ar duce aşadar la închiderea 
nici unui drum de acces ci doar ar împiedica pe reclamanta intimata sa mai folosească o parte 
a terenului ce ii revine pentru a ajunge la construcţie, fiind obligata sa ajungă la construcţie 
folosind o alta cale de acces in interiorul terenului sau .Ca atare existenta acestei cai de acces 
nu este decisiva in partajarea propriu zisa in sensul ca aceasta cale de acces sa fie neapărat 
atribuita reclamantei intimate cita vreme ambele terenuri au deschidere la calea publica iar 
amenajarea unui drum de acces din calea publica se face cu costuri minime aşa cum indica 
expertul in suplimentul la raportul de expertiza. 

 In acest supliment la raportul de expertiza s-a relevat un aspect neindicat pana la aceea 
data de către expert respectiv existenta a doua reţele electrice de medie tensiune pe terenul 
uzucapat .Aceste doua reţele străbat terenul atribuit apelantei intr-o asemenea modalitate incit 
o folosire a acestui teren in vederea edificării unei construcţii este imposibila .In aceasta 
situaţie atribuirea suprafeţei de 3000 mp in varianta dispusa de prima instanţă dezavantajează 
in mod evident pe apelanta care primeşte un lot pe care nu îl poate folosi decât in scopuri 
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limitate in timp ce reclamanta intimata primeşte un teren pe care îl poate folosi pentru orice 
destinaţie si păstrând si calea de acces existenta . 

 Trebuind sa aleagă intre dezavantajul reclamantei intimate de a amenaja o noua cale de 
acces spre construcţie ,cale de acces care implica costuri minime si dezavantajul apelantei de a 
i se atribui un teren impropriu unor destinaţii mai precis celei mai importante destinaţii 
pentru acest teren intravilan,aceea de a realiza o construcţie - tribunalul a apreciat ca se 
impune partajarea terenului in aşa modalitate incit suportarea dezavantajului creat prin 
existenta acestor reţele sa fie suportata in egala proporţie de ambele copărtaşe adică ambele sa 
aibă teren străbătut de aceste linii si ambele teren care sa poată fi folosit pentru 
construire,disconfortul amenajării unei noi cai de acces fiind minim si ca atare nedecisiv in 
alegerea variantei de partajare .Varianta 1 din raportul de expertiza iniţial corespunde acestor 
cerinţe de a da copărtaşilor bunuri imobile de aceeaşi destinaţie si valoare .Singurul dezavantaj 
al acestei variante este aşa cum s-a arătat mai sus ca reclamanta intimata trebui sa îşi 
amenajeze o alta cale de acces din drumul judeţean dar aceasta cale de acces se poate amenaja 
cu costuri minime iar suportarea acestor cheltuieli este mai puţin păgubitoare decât acordarea 
către apelanta a unui teren aflat sub linii electrice si impropriu construirii . 

 Având in vedere aceste considerente tribunalul a apreciat ca motivul de apel 3 este 
fondat parţial in ce priveşte partajarea terenului uzucapat astfel ca in temeiul art. 296 C.pr.civ 
a admis parţial apelul sub acest aspect si a schimbat sentinţa primei instanţe in parte 
partajând acest teren conform variantei I din raportul de expertiza iniţial întocmit de expert 
C.G.. 

 In ce priveşte cheltuielile de judecata in apel pentru motivele de apel admise taxa de 
timbru si timbrul judiciar in apel sunt 9,65 lei .O alta cheltuiala efectuata pentru admiterea 
apelului in sensul schimbării variantei de partajare este suplimentul la raportul de expertiza 
pentru care s-a încuviinţat un onorar de 400 lei achitat de către apelanta. 

 Restul cheltuielilor de judecata dovedite constând in taxa de timbru si timbru judiciar 
,onorar experţi sunt aferente motivelor de apel respinse respectiv motivului 2 si 3 privind sulta 
. 

 Apelanta nu a făcut dovada achitării unui onorar avocaţial dar oricum pentru 
pretenţiile respinse in apel acesta nu putea fi acordat ,iar pentru cel aferent partajului având in 
vedere ca acest partaj profita si apelantei s-ar fi impus compensarea respectiv fiecare copărtaş 
urmând sa îşi suporte propriile cheltuieli făcute in acest sens cu titlu de onorar avocaţial. 

 Ca atare in temeiul art. 298,274,276 C.pr.civ tribunalul a obligat intimate reclamanta sa 
plătească apelantei parate 1/2 parte din cheltuielile de judecata sus menţionate apreciind ca 
aceste cheltuieli trebuie suportate in mod egal fiind utile partajului si de ele beneficiind si 
apelanta cit si intimate reclamanta .In consecinţă a obligat intimata reclamanta la suma de 
204,825 lei cheltuieli de judecata in apel . 

 Intimata apelanta nu a făcut dovada cheltuielilor de judecata constând in onorariu 
avocaţial suportat in apel si care in măsura respingerii motivelor de apel ii putea fi acordat . 

 Împotriva deciziei civile nr. 542/A/04.11.2010, pronunţată de Tribunalul Cluj a 
declarat recurs reclamanta A.A.C. solicitând admiterea recursului şi în urma rejudecării 
cauzei respingerea apelului cu consecinţa menţinerii în tot a sentinţei pronunţate de 
judecătorie, cu cheltuieli de judecată. 

 În motivare s-a arătat că instanţa de apel a pronunţat o hotărâre nelegală, încălcându-
se competenţa altei instanţe, a fost interpretat greşit actul juridic dedus judecăţii schimbându-
se natura ori înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia, decizia cuprinzând motive 
contradictorii ori străine de natura pricinii şi fiind date cu încălcarea sau aplicarea greşită a 
legii, fiind incidente motivele de recurs prevăzute de art. 304 pct. 3, 7, 8 şi 9 C.pr.civ. În mod 
greşit nu s-au acordat cheltuielile de judecată deşi au fost respinse ca nefondate majoritatea 
motivelor de apel. 

 Instanţa de apel s-a pronunţat pe fondul unei cereri faţă de care nu era competentă în 
lipsa împrocesuării proprietarului necitat în condiţiile în care părţile nu au înţeles să extindă 
acţiunea faţă de proprietarul tabular. Nu are relevanţă faptul că în final instanţa a respins acest 
capăt de cerere, relevant fiind aspectul menţionat anterior. 
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 În condiţiile în care apelanta nu a cerut constatarea dobândirii prin uzucapiune de 
către G.D. a dreptului de proprietate asupra terenurilor, aceasta nu putea cere pentru prima 
dată în apel acest lucru, iar instanţa de apel nu putea să se considere competentă să o judece. 

 Singurul motiv serios pentru care a fost apelată hotărârea primei instanţe a fost modul 
în care s-a stabilit amplasamentul parcelei în suprafaţă de 3.000 m.p. care i-a revenit pârâtei 
reclamante. 

 Instanţa de apel a tranşat această problemă în mod greşit interpretând greşit actul 
juridic dedus judecăţii. 

 Astfel, din dosar rezultă că în faţa primei instanţe reclamanta a contestat dreptul 
pârâtei P.M. la suprafaţa de 3.000 m.p. teren cu motivarea că a primit prin masa succesorală, 
la fel ca ceilalţi îndreptăţiţi bunuri în valoare acoperitoare cotei sale. Totuşi după pronunţarea 
sentinţei reclamanta a acceptat soluţia de atribuire a unei suprafeţe de teren pârâtei tocmai 
pentru a stinge litigiul. Pentru a decide astfel a fost avut în vedere şi amplasamentul stabilit de 
către prima instanţă pentru terenul atribuit pârâtei reclamante. 

 Instanţa de apel a schimbat hotărârea primei instanţe alegând o altă variantă de 
amplasare a acestei parcele, sprijinindu-se în analiza şi deliberarea sa pe motive străine de 
natura pricinii. Instanţa de apel a avut o greşită reprezentare a variantei alese de către prima 
instanţă, apreciind eronat că amplasamentul este cel menţionat de către expert în varianta II 
din completarea la raportul de expertiză, deşi în realitate era vorba despre varianta II din 
raportul de expertiză iniţial. 

 Interpretarea greşită a actului juridic dedus judecăţii rezultă şi din aceea că instanţa 
trebuia să analizeze amplasamentul pentru suprafaţa de 1.684 m.p. cuvenită şi nicidecum 
pentru suprafaţa excedentară. Chiar dacă s-ar aprecia în mod corect că reclamanta neatacând 
cu apel sentinţa a fost de acord cu această suprafaţă, nu se poate întoarce împotriva sa această 
atitudine prin stabilirea amplasamentului diferenţei de 1.316 m.p. peste drumul de acces pe 
care l-a avut întotdeauna în folosinţă. 

 Instanţa de apel face o greşită aplicare a legii în momentul alegerii variantei de partaj, 
nerespectând prevederile art. 6739 C.pr.civ., neţinând cont de acordul părţilor, mărimea cotei 
părţi ce se cuvine fiecăruia, natura bunurilor adică categoria de folosinţă drum a unei părţi din 
parcele şi de faptul că unii dintre coproprietari au făcut construcţii pe teren, drumul fiind 
special construit pentru accesul la construcţii. În consecinţă, instanţa de apel dispune partajul 
după alte raţiuni, străine de natura pricinii, concluzionând că existenţa căii de acces de care se 
prevalează reclamanta nu este decisivă la partajare. 

 Tot un motiv străin de natura pricinii este aspectul descoperit în suplimentul la 
raportul de expertiză, respectiv existenţa a două reţele electrice de medie tensiune pe terenul 
uzucapat în condiţiile în care parcela nu este una şi aceeaşi cu cea atribuită prin sentinţă, ci o 
propunere nevalidată de prima instanţă. 

 În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, în mod greşit s-a apreciat că reclamanta 
intimată trebuie să plătească apelantei ½ din cheltuielile de judecată, considerându-se că 
aceste cheltuieli trebuie suportate în mod egal, partajul profitând ambelor părţi. 

 În apărare intimata P.M. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
recursului ca nefondat. 

 Analizând recursul declarat de către reclamanta A.A.C. împotriva deciziei civile nr. 
542/2010 a Tribunalului Cluj, Curtea reţine următoarele: 

 În ceea ce priveşte prima critică adusă deciziei, cea referitoare la modul în care instanţa 
de apel a înţeles să soluţioneze petitul având ca obiect constatarea dreptului de proprietate 
prin uzucapiune se apreciază, în concordanţă cu opinia recurentei exprimată în şedinţa publică 
din 11.02.2011 prin reprezentant, că aceasta este lipsită de interes în condiţiile în care instanţa 
de apel a respins acest petit, nemaiimpunându-se a se cerceta considerentele avute în vedere 
de către instanţa de apel în acest sens. De asemenea, reclamanta nu are interes să invoce faptul 
că acest petit a fost soluţionat fără a fi împrocesuaţi proprietarii tabulari, în condiţiile în care 
situaţia s-ar prezenta astfel, singura persoană prejudiciată fiind proprietarul tabular sau 
moştenitorii acestuia, prejudiciul nefiind însă unul efectiv în condiţiile în care hotărârea 
pronunţată astfel nu îi este opozabilă. 
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 Referitor la cel de-al doilea motiv de recurs, cel privind varianta de partajare aleasă de 
către instanţa de apel, se apreciază că acesta nu se poate circumscrie pct. 8 al art. 304 C.pr.civ., 
text de lege invocat de către recurentă, neexistând un act juridic dedus judecăţii care să fie 
interpretat greşit de către instanţă. 

 Motivul se poate circumscrie însă pct. 9 al art. 304 C.pr.civ., text de lege de asemenea 
indicat de către recurentă, aceasta în condiţiile în care s-ar concluziona că instanţa a încălcat 
sau interpretat greşit prevederile art. 6739 C.pr.civ. care reglementează criteriile care trebuie 
avute în vedere de către instanţă la formarea şi atribuirea loturilor. 

 Analizând aceste criterii, respectiv acordul părţilor, mărimea cotei părţi ce se cuvine 
fiecărui coproprietar, natura bunurilor, domiciliul şi ocupaţia părţilor, edificarea unor 
construcţii de către unii dintre coproprietari înainte de a se cere împărţeala, eventuale 
îmbunătăţiri făcute cu acordul coproprietarilor, raportat la considerentele deciziei atacate se 
constată că instanţa de apel a avut în vedere toate criteriile prevăzute de acest text de lege şi 
altele incidente raportat la specificul cauzei, fiind respectat pe deplin textul art. 6739 C.pr.civ. 

 În ceea ce priveşte susţinerile recurentei referitoare la întinderea lotului atribuit 
pârâtei, astfel cum aceasta însăşi a arătat, nu pot fi avute în vedere la judecarea recursului, în 
condiţiile în care prin neatacarea sentinţei judecătoriei reclamanta a acceptat întinderea 
lotului pârâtei. Ţinând cont de poziţia procesuală a reclamantei, evident că instanţa de apel la 
alegerea amplasamentului lotului pârâtei nu putea avea în vedere că în realitate suprafaţa 
cuvenită pârâtei ar fi de 1.684 m.p., iar nu 3.000 m.p. Chiar dacă reclamanta nu a înţeles să 
declare apel împotriva sentinţei pronunţate de judecătorie, din considerente de bună-credinţă 
şi în vederea stingerii litigiului, aceasta avea posibilitatea, după ce a luat la cunoştinţă de 
motivele de apel invocate de către pârâtă, să uzeze de calea procedurală pusă la dispoziţie de 
art. 293 C.pr.civ. în vederea apărării intereselor sale. 

 Astfel, aşa cum s-a arătat mai sus, instanţa de apel având în vedere la pronunţarea 
soluţiei criteriile prevăzute de art. 6739 C.pr.civ., pe care le-a analizat detaliat raportat la 
situaţia faptică din dosar, celelalte critici formulate de către recurentă privind starea de fapt 
reţinută de către instanţa de apel nu pot fi avute în vedere, acestea neputându-se circumscrie 
unor critici de nelegalitate ale deciziei, în condiţiile abrogării pct. 10 şi pct. 11 ale art. 304 
C.pr.civ., starea de fapt stabilită prin hotărârea atacată nemaiputând fi cenzurată de către 
instanţa de recurs, urmând a fi reţinută ca atare de către aceasta. 

 Referitor la susţinerea recurentei în sensul că instanţa de apel a avut în vedere la 
pronunţarea soluţiei o premisă greşită, nereţinând varianta aleasă de către prima instanţă în 
momentul partajării, ci o altă variantă, se apreciază că nici aceasta nu este întemeiată. Din 
sentinţa civilă nr. 505/2008 a Judecătoriei Huedin rezultă că partajarea terenului a fost făcută 
conform propunerii din completarea la raportul de expertiză tehnică judiciară, în varianta II 
din raport, această variantă fiind criticată de către pârâtă prin apelul declarat. 

 În vederea alegerii unei variante optime de partaj instanţa de apel a înţeles să solicite 
efectuarea unui supliment la raportul de expertiză tehnică judiciară, supliment aflat la filele 
204 şi urm. din dosarul instanţei de apel, din acest supliment, respectiv planul de situaţie 
întocmit, rezultând că varianta aleasă de către prima instanţă este cea relevată în acest plan. 

 În cazul în care recurenta aprecia că nu aceasta este varianta reţinută de către 
judecătorie la efectuarea partajului, având în vedere că într-adevăr raportat la modul în care a 
fost identificată varianta aleasă prin dispozitivul sentinţei ar putea exista discuţii în sensul că 
ar fi varianta II din raportul iniţial sau varianta II din suplimentul efectuat de către prima 
instanţă, aceasta avea obligaţia să învedereze acest aspect instanţei de apel după comunicarea 
suplimentului la raport. Neînţelegând să procedeze astfel rezultă că a acceptat concluziile 
raportului de expertiză care a avut în vedere faptul că prima instanţă a ales ca variantă de 
partaj varianta nr. II evidenţiată în planul de situaţie anexat la fila 206 din dosarul 
tribunalului, în aceste condiţii aceasta nemaiputându-se prevala în recurs de o eventuală 
înţelegere greşită de către instanţa de apel a dispozitivului sentinţei pronunţate de judecătorie. 

 În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată se constată că în mod corect au fost acordate 
acestea apelantei. Cheltuielile aferente pretenţiilor respinse nu au fost acordate, iar în ceea ce 
priveşte pretenţiile admise de către instanţa de apel, respectiv alegerea unei noi variante de 
partajare, s-a apreciat că acestea trebuie suportate în mod egal de către copartajanţi, fiind 
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cheltuieli utile partajului şi deci ambilor copartajanţi, în consecinţă fiind obligată intimata să 
suporte ½ parte din aceste cheltuieli. 

 Ţinând cont de faptul că pârâta a fost cea care a declarat apel împotriva sentinţei 
pronunţate de judecătorie în ceea ce priveşte varianta de partajare, instanţa de apel admiţând 
apelul sub acest aspect şi alegând o altă variantă de partajare, se apreciază că în această 
situaţie ar fi aplicabile dispoziţiile art. 274 C.pr.civ., partea căzută în pretenţii, adică intimata, 
recurentă în prezentul dosar trebuind să suporte integral cheltuielile de judecată prilejuite de 
judecarea apelului, în apel nemaiputându-se aprecia că acestea se suportă în părţi egale, 
profitând ambilor copartajanţi, acest raţionament fiind valabil doar în faţa primei instanţe. 
Neputându-se însă agrava situaţia recurentei în propria cale de atac, soluţia referitoare la 
petitul de acordare a cheltuielilor de judecat astfel cum a fost pronunţată prin decizia atacată 
va fi menţinută ca legală. 

Având în vedere considerentele de mai sus, Curtea în temeiul art. 312 alin. 1 C.pr.civ. va 
respinge recursul declarat de reclamanta A.A.C. împotriva deciziei civile nr. 542/A din 4 nov. 
2010 a Tribunalului Cluj, pe care o va menţine ca legală. (Judecător Anamaria Câmpean) 

Notă. Această decizie nu respectă decizia nr. LXXXI din anul 2007 a secţiilor Unite ale 
Înaltei curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea aplicabilă în materie de uzucapiune, dând 
prioritate jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului referitoare la o practică 
discutabilă a instanţelor judecătoreşti. 

Evacuare. Expirarea termenului de închiriere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 691 din 23 februarie 2011  

Prin sentinţa civilă nr. 2924/12.05.2010, pronunţată de Judecătoria Bistriţa, s-a 
respins acţiunea civilă principală, având ca obiect evacuare, formulată de reclamantul 
Municipiul Bistriţa prin primar, împotriva pârâtei Direcţia judeţeană de pază Bistriţa-Năsăud, 
ca neîntemeiată. 

S-a admis cererea reconvenţională formulată de pârâta-reclamantă reconvenţională 
Direcţia judeţeană de pază Bistriţa-Năsăud, şi cererea de intervenţie în interesul pârâtei 
formulată de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, şi în consecinţă: 

- s-a constat că pârâta are un drept de creanţă în sumă de 16.500 lei, constând în 
investiţii aduse asupra spaţiului în litigiu, respectiv cele legate de cumpărarea şi montarea 
porţii metalice de acces în sediul pârâtei;  

- a fost obligat reclamantul să plătească această sumă şi s-a acordat pârâtei reclamantă 
reconvenţională un drept de retenţie asupra imobilului în litigiu, până la plata sumei mai sus 
menţionate. 

 A fost obligată reclamanta reconvenţională Direcţia judeţeană de pază Bistriţa-Năsăud 
să achite în contul BLE Bistriţa pentru raportul de contraexpertiză tehnică întocmit în cauză, 
suma totală de 465 lei, câte 155 lei pentru fiecare dintre cei trei experţi nominalizaţi mai sus.  

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele:  
Reclamantul Municipiul Bistriţa prin Primar a chemat în judecată pe pârâta Direcţia 

judeţeană de pază Bistriţa – Năsăud solicitând instanţei să dispună evacuarea pârâtei din 
spaţiul situat în mun. Bistriţa, str. L., nr. 23, jud. Bistriţa – Năsăud, cu cheltuieli de judecată. 

Pârâta Direcţia judeţeană de pază Bistriţa – Năsăud, pe cale reconvenţională a solicitat 
instanţei să constate că pârâta are un drept de creanţă în sumă de 16.500 lei (conform 
precizării formulate pentru termenul din data de 14.04.2010), constând în investiţii aduse 
asupra spaţiului în litigiu; să fie obligat reclamantul să plătească această sumă şi să acorde 
pârâtei reclamantă reconvenţională un drept de retenţie asupra imobilului în litigiu, până la 
plata sumei mai sus menţionate. 

Pentru termenul de judecată din data de 12.05.2008, a formulat cerere în interesul 
pârâtei Consiliul judeţean Bistriţa – Năsăud. 

Între Primăria mun. Bistriţa şi corpul gardienilor publici s-a încheiat contractul de 
închiriere nr. 102/20.01.2003 pentru suprafeţele cu altă destinaţie decât locuinţă, respectiv 
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„Sediul Corp Gardieni Publici”, având ca obiect spaţiul situat în mun. Bistriţa, str. L., nr. 23, 
termenul închirierii fiind de până la 01.01.2008. 

Prin Hotărârea consiliului judeţean nr. 76/2005, Corpul gardienilor publici s-a 
desfiinţat şi s-a înfiinţat Direcţia judeţeană de pază,iar prin contractul de închiriere încheiat 
între societăţi, s-a stabilit ca termen al contractului o perioadă de 5 ani începând de la 
1.01.2003 până la 1.01.2008. 

De asemenea, s-au stabilit şi o serie de obligaţii în sarcina pârâtei, privitoare la 
întreţinerea şi reparaţiile necesare bunei utilizări a spaţiului închiriat, iar printre aceste 
obligaţii nu a fost şi cea referitoare la înlocuirea anumitelor elemente de construcţie, necesare 
de altfel, cum ar fi poarta de acces în imobil, cea existentă fiind inutilizabilă. 

Ca atare, pârâta a adus un spor de valoare spaţiului închiriat prin montarea acestei 
porţi, ea fiind executată ca dimensiuni şi format special pentru această clădire şi neputând fi 
demontată, deoarece este fixată direct de stâlpii de susţinere ai porţii, care la rândul lor sunt 
fixaţi în pereţii clădirii. 

Materialele şi montarea porţii au fost achitate de către pârâtă la SC A. SA Bistriţa, aşa 
cum rezultă din cele două facturi fiscale ataşate în copie la dosar, care la acea dată, 9.03.2000 
au însumat preţul total de 6.222 lei reprezentând contravaloarea materialelor şi a manoperei 
de montare a porţii. Suma totală actualizată cu indicele preţurilor de consum pe perioada 
martie 2000 – septembrie 2009, este de 16.500 lei.  

În calitate de succesoare în drepturi a Corpului Gardienilor publici, pârâta Direcţia 
judeţeană de pază Bistriţa – Năsăud a preluat şi contactul de închiriere încheiat cu mun. 
Bistriţa, având ca obiect imobilul situat în Bistriţa, str. L. nr. 23, unde de altfel îşi are sediul. 

Pârâta a făcut numeroase demersuri în vederea prelungirii contractului de închiriere, 
însă acestea au eşuat, reclamantul exprimându-şi refuzul prin adresele emise pârâtei. 

 Orice persoană care deţine un bun mobil sau imobil al altcuiva poate să reţină acel bun 
şi deci, să refuze restituirea până ce i se plăteşte datoria legată de bunul respectiv. 

 Dreptul de retenţie, reglementat expres de dispoziţiile Codului civil, pentru unele 
raporturi juridice, are o aplicare mai largă, fiind recunoscut oricărui deţinător al unui bun, ca 
un drept real de garanţie, atunci când există o datorie în legătură cu bunul a cărui restituire se 
cere. 

 Referitor la raporturile locative, art. 44 din Codul civil, precizează: "locatarii nu pot fi 
daţi afară mai înainte de a fi dezdăunaţi de către locatar ...". 

 Cu privire la dreptul de retenţie, instanţa a apreciat că acest drept este un drept real 
imperfect şi constituie o garanţie pentru posesor în vederea garantării executării 
despăgubirilor ce i se cuvin. 

 Cum în speţă, pârâta Direcţia Judeţeană de Pază Bistriţa-Năsăud a făcut dovada prin 
facturile fiscale depuse la dosar că a cumpărat poarta metalică de la intrarea în curtea 
interioară a clădirii unde are sediu şi a achitat montarea ei, suma totală actualizată ce 
reprezintă sporul de valoare adus imobilului în cauză ridicându-se la 16.500 lei, aşa cum au 
precizat cei trei experţi care au întocmit lucrarea de contraexpertiză de evaluare a acesteia, 
instanţa a constatat că acţiunea reconvenţională formulată este justificată.  

În baza art. 44 din C.civil s-a respins ca neîntemeiată acţiunea civilă principală având ca 
obiect evacuare şi s-a admis acţiunea reconvenţională aşa cum a fost precizată şi cererea de 
intervenţie în interesul pârâtei şi pe cale de consecinţă, s-a constatat că pârâta-reclamantă 
reconvenţională a dobândit un drept de creanţă în sumă de 16.500 lei, constând în investiţii 
aduse spaţiului din litigiu şi a fost obligat reclamantul să achite pârâtei această sumă, 
acordându-se totodată un drept de retenţie în favoarea acesteia asupra imobilului situat în 
mun. Bistriţa, str. L., nr. 23, jud. Bistriţa – Năsăud, până la plata de către reclamant a sumei 
arătate. 

 La adoptarea soluţiei de respingere ca neîntemeiată a acţiunii, instanţa a avut în vedere 
dispoziţiile legale mai sus citate, ale art. 44 din C. civil, care conferă posibilitatea rămânerii în 
imobil a locatarei până la data la care va primi despăgubirile reprezentând sporul de valoare 
adus imobilului în cauză. 

 Prin decizia civilă nr. 83/A/16.11.2010 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, fost admis 
apelul declarat de reclamantul Municipiul Bistriţa, prin primar, împotriva sentinţei civile nr. 
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2929/12.05.2010, pronunţată de Judecătoria Bistriţa, care a fost schimbată în parte în sensul 
că: 

 S-a admis în parte acţiunea principală promovată de reclamantul Municipiul Bistriţa, 
prin primar, împotriva pârâtei Direcţia judeţeană de pază Bistriţa-Năsăud; 

 S-a admis în parte cererea reconvenţională formulată de pârâta reclamantă 
reconvenţională Direcţia judeţeană de pază Bistriţa-Năsăud împotriva reclamantului, pârât 
reconvenţional, şi în consecinţă: 

 S-a dispus evacuarea pârâtei din spaţiul situat în mun. Bistriţa str. L. Rebreanu nr. 23, 
la data încetării dreptului de retenţie instituit în favoarea pârâtei; 

 S-a constatat că pârâta are un drept de creanţă în sumă de 3900 lei, constând în 
îmbunătăţiri aduse imobilului în litigiu. 

 A fost obligată pârâta să plătească reclamantului suma de 10,3 lei, cheltuieli de judecată 
la fond. 

S-au menţinut restul dispoziţiilor sentinţei. 
 A fost obligată intimata Direcţia judeţeană de pază Bistriţa-Năsăud să plătească 

apelantului suma de 438,5 lei, cheltuieli de judecată în apel. 
Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut următoarele: 
Starea de fapt reţinută de prima instanţă corespunde realităţii, tribunalul constatând că 

valabilitatea contractului de închiriere nr. 102 din 20.01.2003, vizând imobilul construcţii 
situat în Bistriţa str. L. nr. 23, a încetat la expirarea termenului de 5 ani, prevăzut la articolul 3 
din contract, tacita relocaţiune fiind împiedicată atât de concediul notificat pârâtei prin mai 
multe adrese, dar şi de clauza expresă din art. 15 teza ultimă a convenţiei părţilor, potrivit 
căreia „Prevederile Codului civil cu privire la reînnoirea tacită a locaţiunii nu operează”. 

În aceste condiţii, la data expirării termenului de închiriere, respectiv 20.01.2008, 
pârâta a devenit un simplu tolerat în imobil, nemaiavând dreptul de folosinţă a acestuia. 

Pe parcursul derulării raporturilor de închiriere (care au existat şi anterior contractului 
nr. 102/2003), în anul 2000 pârâta a montat la imobil o poartă metalică, lucrare pentru care a 
achitat 62.217.365 lei vechi (6221,73 RON), constând în contravaloarea porţii şi a montajului 
acesteia.  

Instanţa a apreciat ca fiind corectă susţinerea pârâtei potrivit căreia această cheltuială 
nu este una de întreţinere, fiind o îmbunătăţire adusă imobilului, însă dovezile cauzei nu atestă 
faptul că locatarul ar fi cerut acordul locatorului pentru efectuarea lucrării şi nici că acesta ar fi 
refuzat efectuarea lucrării care ar fi fost imperios necesară folosirii imobilului potrivit 
destinaţiei. 

În aceste condiţii, locatarul nu poate pretinde proprietarului mai mult decât sporul de 
valoare adus imobilului de îmbunătăţirea efectuată, aşa cum prevede şi art. 1444 din Codul 
civil (din eroare de dactilografiere fiind menţionat de instanţa de fond ca fiind art. 44 din 
Codul civil). 

Or, aşa cum au concluzionat experţii desemnaţi în cauză valoarea actuală de circulaţie a 
porţii, respectiv sporul de valoare adus de către aceasta la imobilul proprietatea reclamantului, 
este de 3900 lei. 

Prin urmare, în mod greşit instanţa de fond a apreciat că valoarea ce trebuie restituită 
de fostul proprietar este cea a sumei plătite de către chiriaş, actualizată, cu atât mai mult cu cât 
experţii au învederat faptul că această sumă este mult peste valoarea de circulaţie, din cauza 
supraevaluării lucrării la data efectuării ei. Faptul că pârâta reclamantă reconvenţională a 
acceptat să plătească o îmbunătăţire la un preţ ridicat, nu poate fi opozabil reclamantei, căreia 
nici măcar nu i s-a solicitat acordul pentru efectuarea ei. 

 Având în vedere faptul că pârâta reclamantă reconvenţională are un drept de creanţă 
cu privire la lucrul deţinut, tribunalul a constatat că instituirea dreptului de retenţie al acesteia 
de către instanţa de fond s-a făcut conform legii, respectiv art. 1444 din Codul civil. 

Împrejurarea că imobilul deţinut de către pârâtă, este inclus în prezent în domeniul 
public al Municipiului Bistriţa, potrivit HCL nr. 225/29 noiembrie 2007, concretizată în HG 
nr. 527/2010, pentru modificarea HG nr. 905/2002, nu poate conduce la respingerea cererii 
de instituire a dreptului de retenţie, deoarece acest drept, nu aduce atingere caracterelor 
bunului obiect al domeniului public.  
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Respingerea de către instanţa de fond a acţiunii în evacuare a fost apreciată ca fiind 
nelegală şi netemeinică. 

Dreptul de retenţie ca un drept de garanţie imperfect, acordă titularului său doar 
dreptul de deţine bunul, nu şi posesie asupra acestuia, respectiv dreptul de a-l folosi. Existenţa 
lui duce la condiţionarea executării evacuării de stingerea dreptului de creanţă al detentorului, 
fără a putea conduce la respingerea acţiunii în evacuare. 

A decide altfel, ar însemna nu numai recunoaşterea pentru detentor a dreptului de a 
folosi bunul în continuare, fără nici un titlu, dar şi că după achitarea despăgubirilor cuvenite 
pârâtei reclamantă reconvenţională, reclamantul, pârât reconvenţional să fie nevoit a promova 
o nouă acţiune în evacuare, ceea ce este inadmisibil. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs în termen legal reclamantul Municipiul 
Bistriţa, solicitând modificarea în parte în sensul respingerii în totalitate a cererii 
reconvenţionale şi a cererii de intervenţie şi obligarea pârâtei la plata în întregime a 
cheltuielilor de judecată. 

În motivarea recursului, reclamantul a arătat că pretinsa îmbunătăţire constând în 
montarea porţii metalice la imobilul care a constituit iniţial proprietatea privată a 
reclamantului, fiind ulterior înscris în domeniul public, s-a făcut fără autorizaţie de construire. 

Potrivit art. 8 din contractul de închiriere, lucrările de întreţinere erau în sarcina 
chiriaşului, fiind totodată incidente dispoziţiile art. 1420 pct. 2, 1421, 1425, 1432, 1447 şi urm. 
C. civil. 

În privinţa instituirii dreptului de retenţie, în cauză sunt incidente prevederile art. 11 
din Legea nr. 213/1998, bunul aparţinând domeniului public al municipiului Bistriţa, 
neputând fi grevat de un drept de retenţie. 

Întrucât instanţa de apel nu a arătat modul în care a stabilit cuantumul sumei acordată 
cu titlu de cheltuieli de judecată, recurentul a solicitat acordarea acestora în totalitate conform 
chitanţelor depuse la dosar. 

Prin scriptul înregistrat la data de 9.02.2011, intimata Direcţia Judeţeană de Pază 
Bistriţa Năsăud a solicitat respingerea recursului, a criticat reducerea de către instanţa de apel 
a dreptului de creanţă de la suma de 16.500 lei stabilită de către prima instanţă la cea de 3.900 
lei, solicitând obligarea reclamantului la plata diferenţei de 12.600 lei, având în vedere că 
suma stabilită de instanţa de apel – 3.900 lei – a fost achitată de către reclamant. 

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

Referitor la pretenţia pârâtei de achitare a diferenţei de 12.600 lei, la termenul de 
judecată din 23.02.2011, în baza art. 301 Cod proc.civ., instanţa din oficiu a invocat excepţia 
tardivităţii acestui eventual motiv de recurs, deoarece hotărârea pronunţată în apel a fost 
comunicată pârâtei la data de 31 decembrie 2010, aşa cum rezultă din dovada de comunicare a 
hotărârii, iar această solicitare a fost înregistrată la data de 9 februarie 2011, depăşindu-se cu 
mult termenul legal de 15 zile. 

Faţă de împrejurarea că pârâta nu a declarat în termen legal recurs, această pretenţie 
fiind formulată în cadrul unui înscris înregistrat mult după expirarea termenului de exercitare 
a căii de atac, această solicitare va fi respinsă ca tardivă. 

Faţă de limitele în care reclamantul a înţeles să îşi precizeze recursul, respectiv 
înlăturarea constatării dreptului de creanţă al pârâtei în sumă de 3900 lei, acesta este 
nefondat. 

Aşa cum corect a reţinut instanţa de apel, în cursul derulării contractului de închiriere 
încheiat între reclamant şi pârâtă, aceasta din urmă a adus o îmbunătăţire imobilului obiect al 
locaţiunii, prin montarea unei porţi metalice. 

Prin acţiunea promovată, reclamantul a solicitat doar evacuarea pârâtei din imobil, iar 
după formularea cererii reconvenţionale, prin care pârâta a solicitat să i se achite 
contravaloarea porţii şi să i se recunoască un drept de retenţie până la achitarea acesteia, 
reclamantul nu a solicitat repunerea bunului în situaţia anterioară montării porţii, limitându-
se doar la a arăta că poarta s-a montat fără autorizaţie de construcţie şi fără acordul 
locatorului. 
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Reiese că reclamantul acceptă preluarea imobilului cu această îmbunătăţire, care 
evident că aduce un spor de valoare imobilului.  

Instanţa de apel a schimbat hotărârea primei instanţe, a înlăturat obligarea 
reclamantului la plata contravalorii porţii, incluzând atât valoarea materialului, cât şi a 
manoperei, instituind în sarcina sa obligaţia de a plăti doar sporul de valoare adus imobilului 
prin montarea acestei porţi. 

Reclamantul a şi achitat această sumă aşa cum reiese din extrasul de cont din 
14.01.2011 şi din recunoaşterea făcută de intimat că a încasat această creanţă. 

Faţă de atitudinea reclamantului care a acceptat preluarea imobilului cu poarta 
metalică montată de către pârâtă şi împrejurarea dovedită potrivit căreia prin montarea 
acestei porţi imobilul proprietatea reclamantului a beneficiat de un spor de valoare de 3900 
lei, recursul reclamantului va fi respins ca nefondat, în baza art. 312 alin. 1 Cod proc.civ.  

Celălalt motiv iniţial de recurs vizând cheltuielile de judecată nu a mai fost susţinut. 
(Judecător Tania Antoaneta Nistor) 

 

Evacuare. Persoană ce ocupă o locuinţă fără titlu locativ 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 692 din 23 februarie 2011  

Prin Sentinţa civilă 10964/2010 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca a fost admisă 
acţiunea formulată de Consiliul Local Apahida împotriva pârâtului D.P. dispunându-se 
evacuarea pârâtului din imobilul situat în comuna Apahida str. M.nr. 14, jud. Cluj.  

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut în esenţă că pârâtul 
ocupă un imobil situat în comuna Apahida, proprietatea reclamantului, lucru necontestat de 
către pârât. 

 Acesta a învederat că nu îl ocupă abuziv, ci în baza unui contract de închiriere, fără a 
depune vreun contract de închiriere în acest sens.  

 Adeverinţa 6129 din 09.04.2010 se referă la un alt imobil, motiv pentru care, în temeiul 
art. 480 C.pr.civ., instanţa admis cererea.  

 Prin decizia civilă nr. 3/A din 4.01.2010 a Tribunalului Cluj a fost respins apelul 
declarat de pârâtul D.P. împotriva sentinţei civile nr. 10964/07.03.2010 a Judecătoriei Cluj-
Napoca, care a fost păstrată în întregime. 

 Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut că pârâtul nu a contestat 
calitatea reclamantului de proprietar asupra imobilului din care s-a solicitat evacuarea.  

Afirmaţia pârâtului cu privire la deţinerea unui contract de închiriere nu a fost dovedită 
în nici un fel, prin depunerea unui contract în acest sens sau alte modalităţi. 

În această împrejurare instanţa a apreciat că pârâtul nu justifică nici un titlu locativ şi, 
întrucât nici nu afirmă un drept asupra imobilului, nu se poate realiza o comparare a titlurilor.  

Prin Adresa nr. 7362/2010 emisă de către Comuna Apahida, s-a arătat că nu există nici 
un contract încheiat de închiriere, iar Adeverinţa nr. 6129/2010 emisă de aceeaşi instituţie nu 
este de natură să ducă la concluzia existenţei unui contract de închiriere.  

Evidenţa Registrului Agricol nu a dovedit sau nu a suplinit existenţa contractului de 
închiriere sau a unei convenţii tacite încheiată între proprietar şi apelant prin care să se 
permită folosinţa imobilului. 

 Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâtul D.P., solicitând instanţei 
modificarea deciziei pronunţate în apel, cu consecinţa admiterii apelului şi schimbării 
sentinţei în sensul respingerii acţiunii de evacuare. 

 În motivarea recursului, pârâtul a declarat că nu poate face dovada existenţei unui 
contract de închiriere, deoarece a pierdut contractul, însă la Primăria comunei Apahida trebuie 
să existe o copie a acestuia. 

 Pârâtul a arătat că în prezent nu lucrează, situaţie în care nu are bani pentru a-şi 
închiria un alt imobil, arătând de asemenea că are în întreţine un copil minor şi nu poate 
părăsi imobilul în timpul iernii.  
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 Prin întâmpinare, Consiliul Local al comunei Apahida a solicitat respingerea recursului 
ca nefondat, reiterând faptul că recurentul ocupă abuziv imobilul, precum şi faptul că nu a 
existat niciodată un contract de închiriere între reclamant şi pârât. 

 Analizând decizia pronunţată prin prisma motivelor de recurs invocate, curtea 
constată că recursul este nefondat, urmând a fi respins pentru următoarele considerente:  

 Pârâtul recurent invocă existenţa unui contract de închiriere încheiat cu reclamantul, 
însă potrivit dispoziţiilor art. 1169 C. civil, cel ce face o afirmaţie trebuie să o şi dovedească. 
Recurentul nu a făcut dovada existenţei unui contract de închiriere, intimatul reiterând şi prin 
întâmpinare că între părţi nu au existat raporturi contractuale, nu s-a încheiat nici un contract 
de locaţiune, pârâtul D.P. ocupând abuziv imobilul situat în comuna Apahida, str. M.nr. 14. 

 Existenţa unui contract de închiriere vizează probaţiunea necesară stabilirii stării de 
fapt din cauză, au fost administrate probe dar nu s-a dovedit că între părţi ar fi existat 
raporturi de locaţiune. 

 În actuala reglementare, recursul este o cale extraordinară de atac, în care recurentul 
poate să formuleze critici de nelegalitate nu şi critici de netemeinicie a hotărârii recurate, după 
cum rezultă din dispoziţiile art. 304 pct. 1-9 Cod proc.civ. 

 Instanţa de apel în mod corect a respins apelul pârâtului, deoarece acesta a ocupat fără 
nici un titlu un imobil aparţinând reclamantului. Dispoziţiile art. 480 C. civil au fost legal 
aplicate, cu consecinţa evacuării pârâtului, nefiind încident motivul de nelegalitate prevăzut de 
art. 304 pct. 9 C.Pr.Civ.  

Situaţia familială şi materială precară a recurentului nu pot fi avute în vedere într-o 
acţiune de evacuare, deoarece în lipsa unui contract de locaţiune acesta nu poate ocupa 
imobilul reclamantului.  

Având în vedere aceste considerente, în temeiul art. 312 Cod proc.civ., curtea va 
respinge apelul declarat de pârâtul D.P.. (Judecător Tania Antoaneta Nistor) 

 
 

Completare dispozitiv. Hotărâre care a fost supusă controlului judiciar 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 695 din 23 februarie 2011  

Prin decizia civilă nr. 541/A/3.11.2010 a Tribunalului Cluj s-a admis cererea formulată 
de intervenientul Z.S. în contradictoriu cu apelanta-reclamantă C.L.M. şi intimaţii pârâţi C.M., 
Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice. 

 S-a lămurit dispozitivul încheierii civile din data de 17.02.2010 în sensul că vânzarea se 
referă la imobilul înscris iniţial în CF nr. 155 Cluj, nr. topo 1223/1, respectiv la cota apelantei 
din imobilul menţionat de 30/40 ( sau 15/20 ) parte din construcţie şi 26/40 ( sau 13/20 ) 
parte din teren plus dreptul de folosinţă asupra terenului. 

 Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut că prin cererea de lămurire a 
dispozitivului formulată de către intimatul intervenient Z.S., s-a solicitat în contradictoriu cu 
apelanta C.L.M. şi intimaţii C.M. şi Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice, 
lămurirea dispozitivului Încheierii civile pronunţate în şedinţa publică din 17.02.2010 în dosar 
nr. 422/117/2006 al Tribunalului Cluj, în sensul de a se individualiza imobilul în privinţa 
căruia s-a dispus vânzarea. 

 În motivarea cererii, intimatul intervenient a arătat că prin încheierea prin care s-a 
dispus vânzarea imobilului s-a precizat doar adresa administrativă şi nr. CF însă la respectiva 
adresă sunt mai multe imobile iar executorul nu poate identifica exact imobilul pentru care s-a 
dispus vânzarea, executarea neputând continua din acest motiv. 

 În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 281 ind. 1 C.pr.civ.  
 În baza art. 281 ind. 1 C.pr.civ., tribunalul a apreciat că cererea este întemeiată. 
 Cu privire la excepţia inadmisibilităţii cererii invocată de către reprezentanta intimatei 

C.L.M., tribunalul a apreciat că aceasta este nefondată. 
 Este adevărat că încheierea în privinţa căreia se solicită lămurirea a fost atacată cu 

recurs, Curtea de Apel Cluj pronunţându-se în mod irevocabil asupra problemei vânzării însă, 
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această împrejurare nu atrage inadmisibilitatea cercetării încheierii pe calea lămuririi 
dispozitivului, nefiind supuse atenţiei împrejurări noi ci doar clarificarea dispozitivului în 
vederea executării. 

 În plus, şi încheierea de lămurire a dispozitivului este supusă căilor de atac, instanţa de 
control putând verifica la rândul ei modalitatea de lămurire a dispozitivului. 

 Cu privire la fondul cererii, tribunalul a apreciat că aceasta este întemeiată, având în 
vedere că în mod corect s-a remarcat de către intervenient, imobilul supus vânzării nu a fost în 
mod complet individualizat, astfel încât acesta să poată fi scos la vânzare de către executorul 
judecătoresc. 

 Din acest motiv, pentru a se proceda la vânzarea la licitaţie a imobilului în sensul 
încheierii civile din data de 17.02.2010, tribunalul a lămurit dispozitivul încheierii menţionate 
în sensul că vânzarea se referă la imobilul înscris iniţial în CF nr. 155 Cluj, nr. topo 1223/1, 
respectiv la cota apelantei din imobilul menţionat de 30/40 ( sau 15/20 ) parte din construcţie 
şi 26/40 ( sau 13/20 ) parte din teren plus dreptul de folosinţă asupra terenului. 

 Fără cheltuieli de judecată. 
 Împotriva acestei decizii au declarat apel reclamanta C.L. şi pârâtul C.M., solicitând 

desfiinţarea acesteia şi trimiterea cauzei spre rejudecare la tribunal. 
 Ambii apelanţi au invocat nulitatea absolută a deciziei având în vedere lipsa minutei de 

la dosar, absolut obligatorie pentru realizarea controlului judiciar. 
 Ambii apelanţi au solicitat recalificarea căii de atac în apel, raportat la dispoziţiile art. 

67311 pct. 4 şi art. 2811 Cod proc.civ. 
 Greşit s-a soluţionat cererea de lămurire a dispozitivului prin decizie, aceasta trebuia 

soluţionată printr-o încheiere, dată în Camera de consiliu, nu în şedinţă publică. 
 Ambii apelanţi au invocat excepţia inadmisibilităţii cererii de lămurire a dispozitivului, 

întrucât încheierea ce se cere a fi lămurită a fost deja supusă căilor de atac, fiind irevocabilă. 
 La termenul de judecată din 18.02.2011 instanţa a pus în discuţie recalificarea căilor de 

atac promovate în cauză, din apel în recurs, pe considerentul că încheierea din 17.02.2010 a 
Tribunalului Cluj a cărei lămurire face obiectul prezentului dosar, s-a pronunţat în apel, corect 
fiind soluţionată în primă instanţă tot de către instanţa de apel, potrivit art. 2811 alin. 1 Cod 
proc.civ., fiind supusă recursului, potrivit art. 2813 alin. 1 Cod proc.civ. 

 Analizând recursurile prin prisma motivelor invocate, curtea constată că acestea sunt 
fondate, urmând a fi admise pentru următoarele considerente:  

 Excepţia inadmisibilităţii cererii de lămurire a dispozitivului încheierii civile din 
17.02.2010 a Tribunalului Cluj invocată de ambii recurenţi ca motiv de recurs, pe 
considerentul că cererea de lămurire vizează o încheiere care a fost deja supusă controlului 
judiciar, nu este întemeiată. 

 Este adevărat că încheierea a cărei lămurire se cere a fost supusă controlului judiciar, 
recursurile declarate împotriva sa fiind respinse prin decizia civilă nr. 1150/R/12.05.2010 a 
Curţii de Apel Cluj, însă exercitarea controlului judiciar asupra unei hotărâri nu înlătură 
posibilitatea lămuririi acelei hotărâri pe procedura prevăzută de art. 2811 Cod proc.civ. 

 Căile de atac prevăzute de lege vizează controlul legalităţii hotărârilor cu privire la care 
acestea se exercită, iar lămurirea dispozitivului unei hotărâri este o procedură specială care nu 
poate fi înlăturată în ipoteza în care aceeaşi hotărâre a fost supusă căilor de atac. 

 Exercitarea căilor de atac şi lămurirea dispozitivului unei hotărâri sunt proceduri 
distincte, cea dintâi neexcluzând-o pe cea de pe urmă. 

 Verificând însă susţinerea recurenţilor referitoare la lipsa minutei, curtea constată că 
aceasta este întemeiată. 

 Dosarul Curţii de Apel Cluj în care s-a soluţionat cererea de lămurire a dispozitivului 
încheierii din 17.02.2010 a Tribunalului Cluj formulată de intimatul Z.S., nu conţine la niciuna 
dintre file minuta deciziei nr. 541/A/3.11.2010 prin care s-a soluţionat această cerere. 

 Potrivit art. 258 alin. 1 Cod proc.civ., după ce s-a întrunit majoritatea (în urma 
deliberării), se va întocmi de îndată dispozitivul hotărârii care se semnează, sub sancţiunea 
nulităţii, de către judecători (…). 
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 Dacă lipsa semnăturii este sancţionată cu nulitatea, cu atât mai mult lipsa totală a 
dispozitivului în materialitatea sa este supusă acestei sancţiuni, potrivit art. 105 alin. 1 Cod 
proc.civ., nulitatea vizând însăşi hotărârea care s-a dat lipsind minuta. 

 Constatând incident acest motiv de nulitate a hotărârii, în baza art. 312 alin. 1, 2 Cod 
proc.civ., curtea va casa decizia, iar în baza art. 312 alin. 4 Cod proc.civ., rejudecând va admite 
cererea de lămurire a dispozitivului încheierii din 17.02.2010 a Tribunalului Cluj, aceasta fiind 
fondată. 

 Prin încheierea menţionată în baza art. 67311 alin. 1 Cod proc.civ., s-a dispus vânzarea 
imobilului teren şi construcţie situat în Cluj-Napoca, str. B. de către executorul judecătoresc, 
prin licitaţie. 

 Vânzarea la licitaţie s-a impus ca o consecinţă a faptului că imobilul a fost atribuit 
provizoriu reclamantei C.L.M., iar aceasta nu a făcut dovada achitării integrale a sultei 
cuvenite celuilalt coproprietar C.M. stabilită la suma de 318.298 lei, în baza încheierii nr. 
274/A/9.05.2007. 

 Din cuprinsul extrasului CF nr. 255539 Cluj-Napoca provenită din conversia de pe 
hârtie a CF nr. 155 Cluj, reiese că asupra imobilului situat în Cluj-Napoca, str. B. nr. 106 Cluj 
debitoarea sultei C.L.M. deţine doar o cotă de proprietate, respectiv : 

- cota de 15/20 parte din imobilul construcţie - casă din cărămidă, acoperită cu tinichea, 
cu 2 camere, 2 bucătării dependinţe - evidenţiat sub A1.1, nr. cad.C1 top 12233/1-C din CF 
nr.255539 Cluj Napoca, provenită din conversia CF 155 Cluj Napoca; 

- cota de 13/20 parte din imobilul teren, evidenţiat sub A 1, nr. top 12233/1 din acelaşi 
CF; 

- cota de 6/265 parte din dreptul de folosinţă asupra aceluiaşi teren, identificat mai sus. 
Celelalte cote sunt deţinute de terţi, respectiv Statul Român, D.U.I. şi D.U.M. 
 Întrucât executarea silită poate viza numai bunurile debitorului potrivit art. 3711 şi 

urm. Cod proc.civ., se impune lămurirea dispozitivului încheierii prin care s-a dispus vânzarea 
bunului la licitaţie, prin menţionarea cotelor de proprietate ce aparţin debitoarei C.L.M., din 
imobilul situat în Cluj-Napoca, str. B. 

 Pentru aceste considerente, văzând şi dispoziţiile art. 312 alin. 1, 2, 4 Cod proc.civ., 
recursurile vor fi admise potrivit dispozitivului. 

 În baza art. 281/1 alin. 3 Cod proc. civ., prezenta încheiere se va ataşa la hotărâre, atât 
în dosarul cauzei, cât şi în dosarul de hotărâri al instanţei. (Judecător Marta Carmen Vitos) 

 
 

Desfiinţare construcţie. Calitate procesuală activă în temeiul art. 28 din legea nr. 
50/1991, republicate. Menţinerea valabilităţii autorizaţiei de construire în cazul 

schimbării investitorului, dacă sunt îndeplinite cerinţele art. 7 alin.(14) din Legea 
nr. 50/1991, republicată 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 539/R din 11 februarie 2011  

Prin sentinţa civilă nr. 1818/03.02.2010, pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca, s-au 
respins ca neîntemeiate excepţiile lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor, lipsei de 
obiect a cererii de chemare în judecată şi inadmisibilităţii cererii, invocate de pârâta S.C. A.P. 
S.R.L.; s-a admis cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii H.I. şi H.E., în 
contradictoriu cu pârâţii A.E. şi A. E., S.C. A.P. S.R.L. şi Municipiul Cluj-Napoca prin Primar 
şi, în consecinţă, pârâţii au fost obligaţi în solidar să procedeze la demolarea imobilului situat 
în Cluj-Napoca, str.A.nr. 27, înscris în CF nr. 14690 nr. top 4247, în termen de 30 de zile de la 
data rămânerii irevocabile a hotărârii, în caz contrar reclamanţii fiind autorizaţi să procedeze 
la demolarea construcţiei, pe cheltuiala pârâţilor. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în considerentele sentinţei 
faptul că prin sentinţa civilă nr. 1575/2009 a Tribunalului Cluj s-a admis cererea de chemare 
în judecată formulată de reclamanţii H.I. şi H.E., în contradictoriu cu pârâţii Primarul 
municipiului Cluj-Napoca, A.E. şi A. E., dispunându-se anularea autorizaţiei de construire nr. 
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1193/23.07.2007, emisă de Primarul municipiului Cluj-Napoca în favoarea beneficiarelor A.E. 
şi A. E., pe motiv că această autorizaţie nu respectă prevederile din certificatul de urbanism, 
intrând sub incidenţa dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 50/1991 şi a prevederilor art. 32 alin. 2 
din H.G. nr. 525/2006, întrucât prin înălţimea şi volumetria sa, imobilul ce urma a fi edificat 
în baza acestei autorizaţii, urma să vină în contradicţie cu imobilele din jur. 

Această sentinţă a devenit irevocabilă la data de 14.01.2009, prin respingerea de către 
Curtea de Apel Cluj, prin decizia nr. 106/2009, a recursurilor declarate de pârâţi. 

La data de 10.09.2007 pârâtele A. au înstrăinat imobilul construcţie edificat în temeiul 
autorizaţiei de construire nr. 1193/23.07.2007 în favoarea pârâtei S.C. A.P. S.R.L., printr-un 
contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2201. 

Potrivit adreselor emise de Primăria municipiului Cluj-Napoca, şi aflate la filele 40-41 
din dosar, nu s-a emis pe numele pârâţilor niciun proces-verbal de constatare a contravenţiilor 
sau o altă măsură de natură a asigura punerea efectivă în practică a sentinţei civile nr. 
1575/2009 a Tribunalului Cluj. 

Deşi atât pârâtele A., cât şi Primarul municipiului Cluj-Napoca, au fost părţi în dosarul 
nr. xx/117/2008 al Tribunalului Cluj, iar sentinţa nr. 1575/2009 le este opozabilă, totuşi, nu au 
luat nicio măsură pentru a se conforma dispoziţiilor acestei sentinţe.  

Într-adevăr, potrivit dispoziţiilor art. 27 din Legea nr. 50/1991, doar compartimentele 
de specialitate cu atribuţii de control ale autorităţilor administraţiei publice locale ale 
municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, pentru faptele 
săvârşite în unitatea lor administrativ-teritorială, sau, după caz, în teritoriul administrativ al 
sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit competentelor de emitere a autorizaţiilor de 
construire/desfiinţare ar putea sesiza instanţa cu o cerere privind demolarea construcţiei 
edificate fără autorizaţie de construire, însă instanţa reţine că, raportat la pasivitatea acestor 
organe, este de acceptat faptul că reclamanţii H. sunt persoane direct interesate de intrarea în 
legalitate a construcţiei, altfel aceştia ar fi puşi într-o imposibilitate efectivă de executare a 
sentinţei nr. 1575/2009, fapt care ar contraveni dispoziţiilor art. 6 C.E.D.O. 

Instanţa de judecată nu are ca scop să apere drepturi teoretice sau iluzorii, ci concrete şi 
efective. 

Or, ţinând seama de starea de fapt invocată, a accepta punctul de vedere al pârâţilor, 
cum că reclamanţii nu ar putea sesiza în mod efectiv instanţa în vederea obligării lor la 
demolarea construcţiei edificate fără autorizaţie de construire, ar echivala cu lipsirea 
reclamanţilor de dreptul de acces la un tribunal, în contextul în care autorităţile competente 
nu au întreprins nicio măsură în acest sens. Pentru acest motiv, instanţa va respinge excepţia 
lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor. 

Excepţia lipsei de obiect a cererii de chemare în judecată este neîntemeiată, întrucât 
autorizaţia de construire a fost anulată printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi 
irevocabilă, astfel că din punct de vedere juridic aceasta nu a existat niciodată. 

Faptul că pârâtele A. au continuat să construiască nu este de natură a acoperi această 
nulitate, fapt care se desprinde din interpretarea dispoziţiilor art. 1 alin. 6 din Legea nr. 
554/2004, limitarea posibilităţii demolării construcţiilor edificate fără respectarea dispoziţiilor 
legale doar la perioada edificării acestora contravenind atât spiritului Legii nr. 50/1991, cât şi 
interesului public general legat de dezvoltarea urbanistică a comunităţii. 

Excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată este neîntemeiată, având în 
vedere faptul că reclamanţii justifică un interes în susţinerea acestei cereri şi în intrarea 
imobilului edificat şi deţinut de către pârâţi în legalitate, aceştia neavând la îndemână o altă 
posibilitate legală de a asigura punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti definitive şi 
irevocabile, prin care s-a constatat nelegalitatea autorizaţiei de construire. 

În ceea ce priveşte susţinerea pârâtei S.C. A.P. S.R.L., cum că sentinţa civilă nr. 
1575/2009 a Tribunalului Cluj nu îi este opozabilă, chiar dacă strict formal această susţinere ar 
apărea întemeiată, instanţa reţine că pârâta S.C. A.P. S.R.L. are calitatea de având cauză cu 
titlu particular, preluând imobilul cu toate viciile acestuia, iar lipsa sa de diligenţă sau culpa 
pârâtelor vânzătoare de a-i aduce la cunoştinţă despre existenţa cauzei nu este de natură a 
înlătura obligativitatea tuturor persoanelor de a respecta o hotărâre judecătorească. 
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În ceea ce priveşte oportunitatea demolării construcţiei, instanţa a reţinut că aceasta nu 
se încadrează în cadrul general al zonei, conform art. 32 alin. 2 din H.G. nr. 525/2006, astfel 
că acţiunea este întemeiată conform art. 32 alin. 1 din Legea nr. 50/1991, republicată. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel, în termen legal, pârâta S.C. A.P. S.R.L., 
solicitând respingerea cererii introductive, în principal ca urmare a admiterii excepţiei lipsei 
calităţii procesuale active a reclamanţilor în formularea acţiunii introductive, a admiterii 
excepţiei lipsei calităţii procesual pasive a apelantei, admiterii excepţiei inadmisibilităţii 
acţiunii, a admiterii excepţiei lipsei de obiect a acţiunii, iar în subsidiar, ca neîntemeiată. 

În esenţă, s-a arătat în motivarea apelului că reclamanţii sunt lipsiţi de calitatea 
procesuală activă prin prisma art. 32 din Legea nr. 50/1991, pe care instanţa de fond şi-a 
întemeiat hotărârea, coroborat cu art. 27 şi art. 28 din Legea nr. 50/1991, texte legale în 
temeiul cărora cererea dedusă judecăţii putea fi formulată exclusiv de către autoritatea publică 
competentă potrivit legii speciale, în speţă, de către Primarul municipiului Cluj-Napoca. 

Tribunalul Cluj, prin decizia civilă nr. 548/A/09.11.2010, a respins ca nefondat apelul 
pârâtei S.C. A.P. S.R.L., care a fost obligată la 3100 lei cheltuieli de judecată în favoarea 
reclamanţilor intimaţi H., reţinându-se în considerentele deciziei următoarele: 

Interpretarea dispoziţiilor art. 32 din Legea nr. 50/1991, modificată, dată de către 
apelanţi, prin coroborarea acestui text cu prevederile art. 27 şi art. 28, este o interpretarea 
restrictivă, ce nu poate fi primită ab initio, fără a se cerceta condiţiile concrete în care a fost 
promovată acţiunea de fond. 

Deşi la o analiză sumară a dispoziţiilor art. 32 din Legea nr. 50/1991 s-ar putea 
concluziona că doar organul care ar fi aplicat sancţiunea în materie contravenţională ar putea 
formula o cerere având ca obiect pretenţiile formulate de reclamanţi totuşi, observând însă cu 
mai multă atenţie aceste dispoziţii legale se poate aprecia că legiuitorul nu a conferit în mod 
exclusiv acestei persoane calitatea de a acţiona, prin respingerea posibilităţii unor persoane 
considerate vătămate de a se adresa instanţelor judecătoreşti. 

În principal, trebuie avut în vedere interesul în vederea edictării unor norme legislative, 
scopul unei norme legislative fiind apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor, iar pentru 
atingerea acestui obiectiv, în acest scop, este posibil a se determina un anumit organ sau 
entitate, care să primească mandatul în vederea atingerii finalităţii pentru care norma a fost 
edictată. 

În cauza de faţă este fără dubiu că organul emitent a rămas în pasivitate, în ciuda unei 
hotărâri judecătoreşti irevocabile, prin care autorizaţia de construire a fost anulată, astfel 
încât, este fără dubiu că scopul urmărit de reclamanţi prin promovarea cererii prin care s-a pus 
în discuţie legalitatea autorizaţiei de construire era în sensul înlăturării consecinţelor 
păgubitoare ca urmare a existenţei unei construcţii fără respectarea ansamblului general a 
normelor edictate pentru edificarea unei construcţii, în justificarea calităţii procesuale active a 
reclamanţilor venind şi alte norme cuprinse în Codul civil, respectiv, art. 974 C.civ. 

Este adevărat că S.C. A.P. S.R.L. nu a fost parte în litigiul prin care s-a stabilit legalitatea 
autorizaţiei, însă, nu trebuie pierdute din vedere principiile care guvernează efectele nulităţii, 
unul din acestea fiind principiul quod nullum est, nullum producit efectum, în baza căruia, 
efectele hotărârii prin care s-a dispus anularea autorizaţiei de construire continuă să producă 
efecte asupra tuturor actelor subsecvente. 

În plus, una dintre excepţiile efectului relativităţii unui act juridic este aceea a avânzilor 
cauză cu titlu particular, categorie în care poate fi încadrată şi apelanta. 

Excepţiile invocate de pârât au fost corect respinse de prima instanţă, raportat la 
ansamblul normelor juridice ce ocrotesc drepturile subiective ale părţilor şi având în vedere 
aptitudinea unei persoane de a se adresa unei instanţe judecătoreşti pentru protejarea 
drepturilor şi intereselor sale. 

Existenţa unei proceduri administrative, care în cazul de faţă nu a fost exercitată de 
către cei îndreptăţiţi, dar şi obligaţi, ca urmare a statuării irevocabile cu privire la autorizaţia 
de construire, nu poate îngrădi accesul efectiv al reclamanţilor, prin adresarea cu o cerere în 
vedere pronunţării unei hotărâri în acord cu interesul lor. 
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Excepţia lipsei de obiect este neîntemeiată, având în vedere că instanţa de fond a avut în 
vedere construcţia actuală edificată în CF nr. 14690 nr. top 14247, iar nu cea evidenţiată iniţial 
în CF. 

În ceea ce priveşte fondul cauzei, s-a reţinut că într-adevăr Legea nr. 50/1991 are 
caracter special faţă de dispoziţiile dreptului comun, însă aceasta este practic o problemă în 
afara fondului cauzei. 

Legea nr. 50/1991, într-adevăr, reglementează edificarea în general a construcţiilor, 
însă nu poate fi caracterizată ca având un caracter special. 

Argumentele legate de existenţa unui alt temei pe care reclamanţii ar fi trebuit să îşi 
întemeieze cererea, nu pot fi primite. 

S-a mai invocat de către instanţa de apel, ca argument al soluţiei pronunţate, art. 6 
C.E.D.O., în sensul că nu poate fi restrânsă aria persoanelor care să beneficieze de posibilitatea 
legală de a acţiona. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs, în termen legal, pârâta S.C. A.P. S.R.L., 
solicitând admiterea recursului, în temeiul art. 304 pct. 7 şi 9 C. proc. civ. şi, în principal, 
casarea deciziei recurate cu consecinţa trimiterii cauzei spre rejudecare instanţei de apel, în 
vederea administrării probei cu expertiza, iar în subsidiar, modificarea hotărârii recurate în 
concordanţă cu art. 312 C.proc.civ., în sensul respingerii cererii introductive, cu cheltuieli de 
judecată în toate fazele procesuale. 

Pârâta S.C. A.P. S.R.L. a declarat recurs şi împotriva încheierii din 05.10.2010 şi din 
02.11.2010, prin care Tribunalul Cluj a respins cererea de suspendare formulată de recurentă. 

În motivarea recursului s-a arătat că acţiunea introductivă a fost întemeiată de către 
reclamanţi exclusiv pe dispoziţiile art. 28 din Legea nr. 50/1991, iar instanţa de fond şi 
instanţa de apel nu au pus în discuţia contradictorie a părţilor incidenţa unor alte temeiuri de 
drept ori a unei alte instituţii juridice. 

S-a arătat de către recurentă ce anume a fost pus în discuţie de către instanţa de fond, 
prin încheierea din 30.09.2009 şi că fără nicio probă şi în mod total eronat instanţa de fond a 
reţinut în considerentele hotărârii, pe baza simplelor susţineri ale reclamanţilor, că pârâtele A. 
au continuat edificarea construcţiei deşi autorizaţia nu era conformă cu dispoziţiile legale, ba 
mia mult, în cursul procesului au înstrăinat imobilul fără a încunoştinţa instanţa despre acest 
transfer, în condiţiile în care recurenta a dobândit terenul anterior promovării acţiunii de 
anulare, iar în virtutea legii autorizaţia şi-a păstrat valabilitatea la transfer, recurenta fiind cea 
care a edificat imobilul. 

Fără niciun temei, în mod eronat, instanţa de fond a reţinut calitatea de având cauză cu 
titlu particular a recurentei, bazându-se pe semnificaţia înscrisului de la fila 205. 

În ceea ce priveşte soluţia instanţei de apel, recurenta a arătat că fără nicio motivare, 
prealabil rămânerii în pronunţare, prin încheierea din 05.10.2010, a respins cererea de 
suspendare formulată de recurentă, iar prin încheierea din 02.11.2010 a respins cererea de 
efectuare a expertizei tehnice-judiciare formulată de către recurentă. 

În mod eronat instanţa de apel reţine în continuare calitatea recurentei de având cauză 
cu titlu particular în ceea ce priveşte sentinţa civilă nr. 1575/2009 a Tribunalului Cluj, şi că 
intrarea în legalitate şi înlăturarea vătămării produse reclamanţilor nu se poate realiza într-o 
altă modalitate, decât aceea a desfiinţării construcţiei. 

Hotărârea recurată, arată recurenta, este pe deplin nelegală, fiind întemeiată pe motive 
contradictorii şi străine pricinii, pronunţată cu desocotirea normelor legale aplicabile, a 
egalităţii părţilor în proces şi a dreptului de apărare, cu desocotirea dreptului de proprietate şi 
a atributelor acestuia, precum şi cu desocotirea regimului legal al probelor în procesul civil, 
respectiv, cu desocotirea art. 41 din Constituţia României şi art. 480 C.civ. 

Ambele instanţe, atât instanţa de fond, cât şi instanţa de apel, au reţinut în mod nelegal 
că recurenta are calitatea de având cauză cu titlu particular, prin raportare la contractul de 
vânzare-cumpărare prin care aceasta a dobândit imobilul teren, fiind lipsit de relevanţă 
juridică faptul că recurenta nu a fost parte în cauza de contencios administrativ ce a făcut 
obiectul dosarului nr. xx/117/2008, în care s-a dispus anularea A.C., şi fiind irelevant că la 
momentul la care recurenta a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului, 10.09.2007, 



 160 

acţiunea în contencios administrativ pentru anularea A.C. nu era înregistrată pe rolul instanţei 
de judecată, aceasta fiind înregistrată abia la 03.01.2008. 

Prin transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului, odată cu înscrierea în CF a 
dreptului, A.C. rămâne valabilă potrivit legii şi produce efecte în ceea ce priveşte dobânditorul, 
conform art. 7 alin. 14 din Legea nr. 50/1991, nici reclamanţii şi nici instanţa din litigiul de 
anulare a A.C. neprocedând la verificarea persoanei care era beneficiarul actual al efectelor 
A.C. la momentul promovării acţiunii ori la momentul pronunţării hotărârii, în condiţiile în 
care recurenta nu a avut cunoştinţă de existenţa litigiului privitor la legalitatea A.C. 

Prin urmare, arată recurenta, în mod nelegal s-a reţinut prin hotărârea recurată 
calitatea recurentei de având cauză cu privire la sentinţa nr. 1575/2009 a Tribunalului Cluj, 
rămasă definitivă prin decizia nr. 106/2009. 

Recurenta este dobânditor cu titlu particular doar a imobilului teren, fără nicio 
construcţie, construcţia fiind edificată de către recurentă, cu materialele sale, pe terenul 
proprietatea sa.  

Succesorul cu titlu particular este cel care dobândeşte ut singuli bunul de la autor, însă, 
în ceea ce priveşte construcţia, recurenta nu a dobândit această construcţie de la alte persoane, 
ci dreptul de proprietate asupra construcţiei a luat naştere direct în patrimoniul recurentei, 
prin construire, ca mod original de dobândire a proprietăţii. 

Recurenta nu a fost parte în niciun proces precedent şi nu a dobândit dreptul asupra 
construcţiei prin transmisiune, astfel încât nu justifică reţinerea calităţii de având cauză în 
ceea ce priveşte regimul juridic al construcţie edificate exclusiv de către recurentă în calitate de 
proprietar al terenului, şi de constructor. 

Reţinerea calităţii de având cauză este nelegală şi prin raportare la momentul 
promovării acţiunii judecătoreşti, hotărârea prin care a fost anulată A.C. fiind inopozabilă faţă 
de recurentă, întrucât aceasta a fost lipsită de posibilitatea de a-şi apăra dreptul în proces în 
condiţii de contradictorialitate cu adversarul său. 

Recurenta a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului şi dreptul de a construi 
(ope legis), anterior sesizării instanţei, fiind înscris în CF transferul dreptului de proprietate la 
data de 11.09.2007, transmiterea operând în baza contractului autentic de vânzare-cumpărare 
nr. 2201/10.09.2007, iar acţiunea ce a făcut obiectul dosarului nr. xx/117/2008 a fost 
promovată ulterior transmiterii dreptului, la 03.01.2008. 

Neavând calitatea de având cauză, nelegal fiind reţinută o astfel de calitate în ceea ce o 
priveşte pe recurentă, este evident că recurentei nu îi poate fi opus principiul relativităţii 
efectelor hotărârii judecătoreşti şi nici puterea lucrului judecat prin raportare la sentinţa nr. 
1575/2009 şi la decizia nr. 106/2009, ambele pronunţate în dosar nr. xx/117/2008. 

Fiind un terţ faţă de procesul care a avut ca obiect anularea A.C., în privinţa recurentei 
se poate pune în discuţie cel mult caracterul de probă al acestor hotărâri judecătoreşti care au, 
în ceea ce o priveşte pe recurentă, valoarea unui fapt juridic, cu posibilitatea de a face dovada 
contrară. 

În cauză, faptul juridic pe care îl poate proba hotărârea nr. 1575/2009 este cel mult 
înlăturarea prezumţiei de legalitate a A.C., rămânând deschisă recurentei posibilitatea de a 
proba contrariul, instanţa de apel nepermiţând însă administrarea dovezii contrare. 

Recurenta, proprietara terenului, a edificat imobilul construcţie şi a devenit proprietara 
asupra acestuia, în acord cu dispoziţiile art. 492 C.civ., edificând construcţia de bună-credinţă, 
în condiţiile unei prezumţii legale de valabilitate antrenată de existenţa actului administrativ, 
nefiind în măsură să îşi apere interesele legitime şi drepturile legale de actul administrativ a 
cărui legalitate a fost pusă în discuţie, ceea ce echivalează cu negarea şi desfiinţarea dreptului 
de proprietate al recurentei asupra construcţiei, drept dobândit prin construire şi cu bună-
credinţă şi protejat legal conform art. 41 din Constituţia României şi art. 480 C.civ. 

Pentru a susţine o acţiune în desfiinţarea unei construcţii este necesar ca reclamantul să 
dovedească vătămarea produsă, respectiv să dovedească încălcarea unui drept subiectiv 
recunoscut lui. 

Tot în susţinerea recursului, recurenta a invocat lucrarea de expertiză întocmită în 
dosarul nr. xx/117/2008, făcând ample trimiteri la concluziile acesteia şi concluzionând în 
sensul că instanţa de apel nu a analizat în concret care este vătămarea produsă reclamanţilor şi 



 161 

care sunt remediile unei astfel de presupuse vătămări, împrejurare raportat la care acţiunea 
reclamanţilor apare ca lipsită de interes în plan procesual. 

Reţinerea instanţei de apel în sensul că executarea hotărârii prin care A.C. a fost anulată 
impune înlăturarea efectelor create în baza acestei autorizaţii, este lipsită de fundament 
juridic, întrucât, în primul rând, nu se poate pune problema executării hotărârii faţă de 
recurentă, care este un terţ faţă de acea hotărâre, şi căreia hotărârea nu îi este opozabilă, iar în 
al doilea rând, trebuie avut în vedere că dispozitivul sentinţei nr. 1575/2009 al Tribunalului 
Cluj nu dispune în sensul desfiinţării unei lucrări de construire ori a unui edificat. 

Tot în motivarea recursului, s-a arătat că recurenta este vecină cu reclamanţii intimaţi şi 
că ambii au drepturi similare, de aceiaşi natură, respectiv drepturi de proprietate asupra unor 
imobile învecinate, iar dreptul de construire se acordă potrivit prevederilor legale, cu 
respectarea documentaţiilor de urbanism şi a regulamentelor locale de urbanism aferente, 
însă, regula de urbanism vine să limiteze dreptul de proprietate, mai precis prerogativele 
proprietarilor imobiliari, cât priveşte gestiunea imobiliară a bunurilor lor, şi de aceea sarcina 
pe care acestea o determină este calificată drept servitute de urbanism. 

Pe această linie de gândire recurenta a acţionat în sensul respectării tuturor cerinţelor 
urbanistice, a remedierii unor eventuale încălcări a servituţilor urbanistice, construcţia fiind 
pe deplin încadrabilă în documentaţiile urbanistice. 

Fiind vorba de respectarea unor servituţi, fie ele urbanistice, regimul general al 
servituţilor conduce la concluzia că în caz de încălcare a acestora se impun acele măsuri care 
asigură remedierea încălcării în modul cel mai economic posibil, iar nu demolarea 
construcţiei, în speţă, existând doar acele carenţe ale proiectului care au fost evidenţiate în 
expertiza întocmită în dosar nr. xx/117/2008, dar care însă nu îi este opozabilă recurentei. 

În susţinerea acestui motiv de recurs, recurenta a expus pe larg concluziile reţinute în 
expertiza întocmită în dosar nr. xx/117/2008. 

Regimul juridic al construcţiei edificate în baza unei A.C. anulată ulterior edificării 
construcţiei, în condiţiile în care valabilitatea A.C. a fost menţinută ope legis, potrivit art. 7 din 
Legea nr. 50/1991, nu poate fi mai defavorabil celui al construcţiei edificate fără autorizaţie de 
construire ori cu nerespectarea autorizaţiei de construire. 

Pornind de la această premisă, rămâne a cerceta dacă dreptul de proprietate al 
recurentei asupra construcţiilor încalcă sarcinile care le revin ca proprietari, servituţile 
urbanistice sau servituţile civile recunoscute în favoarea reclamanţilor ori drepturile 
fundamentale ale acestora. 

În acest sens, recurenta a depus în faţa instanţei de apel o expertiză extrajudiciară, în 
mod nelegal respinsă de către instanţa de apel. 

Tot în motivarea recursului au fost invocate diferite consideraţii jurisprudenţiale şi de 
doctrină, conform cărora măsura de desfiinţare a construcţiei este una foarte severă cu 
consecinţe deosebit de păgubitoare, putând fi luată numai ca urmare a unei culpe grave şi a 
imposibilităţii tehnice de încadrare a lucrărilor în prevederile unei autorizaţii de construire, 
fiind de competenţa autorităţilor administrative să hotărască în ce măsură, actualmente, 
lucrarea edificată mai poate fi autorizată potrivit art. 28 din Legea nr. 50/1991. 

Tot în motivarea recursului recurenta a invocat şi prevederile art. 56 din Ordinul nr. 
1430/2005, prin care au fost aprobate Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, 
precum şi diferitele reglementări ale art. 28 din Legea nr. 50/1991, începând cu forma iniţială 
a acestei reglementări, şi continuând cu reglementarea adusă prin Legea nr. 125/1996, 
concluzionând în sensul că, în temeiul acestui art. 28 din Legea nr. 50/1991, doar autoritatea 
administraţiei publice competente poate decide menţinerea sau desfiinţarea construcţiilor 
realizate fără autorizaţii de construire sau cu nerespectarea prevederilor acestora sau, instanţa 
de judecată sesizată potrivit art. 32 din Legea nr. 50/1991. 

Deşi reclamanţii şi-au întemeiat exclusiv cererea de chemare în judecată doar pe 
prevederile art. 28 din Legea nr. 50/1991, nici instanţa de fond şi nici instanţa de apel nu au 
pus în discuţia contradictorie a părţilor incidenţa unor alte temeiuri de drept ori a unei alte 
instituţii juridice, nesocotindu-se astfel dispoziţiile art. 129 alin. 4 C.proc.civ. 

S-a mai arătat de către recurentă că excepţiile invocate de către pârâtă trebuiau admise, 
hotărârile pronunţate în privinţa soluţiei dată acestor excepţii fiind nelegale, iar prin raportare 
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strictă la temeiul invocat al acţiunii, respectiv art. 28 din Legea nr. 50/1991, prin aceste 
hotărâri s-a încălcat principiul disponibilităţii şi al contradictorialităţii şi s-a desocotit şi limita 
de învestire a instanţei. 

Prin întâmpinarea formulată în cauză, reclamanţii intimaţi H.I. şi H.E. Elisabeta, au 
solicitat respingerea recursului, menţinerea deciziei recurate ca fiind temeinică şi legală, cu 
cheltuieli de judecată. 

S-a arătat în motivarea întâmpinării că recurenta a denaturat complet sensul calităţii de 
având cauză, această calitate revenindu-i recurentei, deoarece aceasta a achiziţionat un teren 
care avea ca accesoriu propter rem o autorizaţie de construcţie ulterior desfiinţată printr-o 
hotărâre judecătorească irevocabilă, fiind evident că desfiinţarea actului administrativ produce 
efecte retroactive, considerându-se că nu a existat niciodată, astfel că nici beneficiarul, şi 
niciun eventual subdobânditor, nu pot susţine că au ridicat construcţia în baza unei autorizaţii 
de construcţie valabile, fiind deci irelevant momentul la care a fost introdusă acţiunea ori la 
care s-a pronunţat hotărârea, ori stadiul lucrării la data la care s-a făcut vânzarea. 

Construcţia edificată este în contradicţie cu specificul zonei, în neconcordanţă cu 
planurile urbanistice generale şi zonale, prin înălţimea şi volumetria sa, fiind în vădit contrast 
cu imobilele din jur. 

 Nu poate fi reţinută pretinsa încălcare a dreptului de proprietate, câtă vreme nicăieri în 
cuprinsul deciziei din apel nu se reţine şi nu se analizează chestiunea identităţii 
constructorului, aceasta nefiind un element care să determine soluţia în speţă. 

Este străină de natura pricinii susţinerea recurentei conform căreia situaţia 
constructorului a cărui autorizaţie a fost anulată este identică cu aceea a constructorului fără 
autorizaţie, întrucât, în primul caz, deja o instanţă s-a pronunţat asupra faptului că acea 
autorizaţie nu respectă normele legale, fiind contrară normelor de urbanism, în timp ce în a 
doua ipoteză, nu s-a pronunţat nicio instanţă cu privire la acest aspect. 

Pretinsa încălcare a dreptului la apărare a recurentei, dedusă din faptul că nu ar fi fost 
pus în discuţia părţilor temeiul de drept al acţiunii, respectiv, art. 32 din Legea nr. 51/1990 
(n.n. – Legea nr. 50/1991), nu poate fi reţinută, având în vedere că prin întâmpinarea la apel 
formulată de reclamanţi la termenul din 05.10.2010, aceştia au invocat tocmai incidenţa 
acestei dispoziţii legale. 

Este o evidentă forţare a regulilor procedurale susţinerea că ar exista două acţiuni 
diferite, o acţiune în demolare fondată pe dreptul comun şi o alta, ireconciliabil distinctă, 
fondată pe dispoziţiile Legii nr. 51/1990 (n.n. – Legea nr. 50/1991), câtă vreme nu există texte 
legale exprese şi detaliate care să se refere la o acţiune de drept comun privitoare la demolarea 
unor construcţii ridicate fără autorizaţie. 

La termenul de judecată din 11.02.2011, în temeiul art. 306 alin.2 C. proc. Civ., 
recurenta a invocat un motiv de recurs de ordine publică, şi anume, faptul că potrivit 
prevederilor art. 159 alin. 2 C.proc.civ., Secţia Comercială de Contencios Administrativ şi 
Fiscal a Curţii de Apel Cluj era competentă să soluţioneze acest litigiu, având în vedere că 
litigiul este de natură comercială şi este neevaluabil în bani, solicitând totodată instanţei să-l 
unească cu fondul cauzei. 

Recursul este fondat. 
În fundamentarea soluţiilor pronunţate, atât instanţa de apel, cât şi instanţa de fond, au 

pornit de la o dublă premisă juridică eronată, şi anume, pe de o parte, aceea că reclamanţii, 
raportat strict la temeiul de drept pe care şi-au întemeiat exclusiv cererea de chemare în 
judecată – art. 28 din Legea nr. 50/1991 -, ar justifica calitatea procesuală activă necesară 
pentru promovarea cererii deduse judecăţii, iar pe de altă parte, aceea că pârâta S.C. A.P. 
S.R.L. are calitatea de având cauză în raport cu sentinţa nr. 1575/19.09.2008 a Tribunalului 
Cluj, rămasă definitivă şi irevocabilă, şi prin care a fost anulată autorizaţia de construire în 
baza căreia a fost edificată construcţia a cărei demolare s-a solicitat în cauza pendinte. 

Reclamanţii au învestit instanţa cu o acţiunea având ca obiect o tipică obligaţie de a 
face, respectiv, de obligare a pârâţilor A.E. şi E., S.C. A.P. S.R.L. şi Municipiul Cluj-Napoca 
prin Primar, la demolarea construcţiei edificată pe terenul situat în Cluj-Napoca, str.A.nr. 27, 
înscris în CF nr. 14690 nr. top 4247, pe motiv că autorizaţia de construire a fost anulată printr-
o hotărâre judecătorească irevocabilă. 
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Temeiul juridic al cererii introductive de instanţă, invocat exclusiv de către reclamanţi, 
îl constituie dispoziţiile art. 28 din Legea nr. 50/1991, iar în expunerea de motive pe care 
reclamanţii şi-au întemeiat cererea, aceştia au arătat care au fost motivele pentru care a fost 
anulată autorizaţia de către instanţa de contencios administrativ. 

Art. 28 din Legea nr. 50/1991, în redactarea iniţială a legii, prevedea următoarele: 
 „O data cu aplicarea amenzii pentru contravenţiile constatate potrivit art. 27 se dispune 

oprirea executării lucrărilor sau desfiinţarea construcţiilor nelegal realizate, pentru încadrarea 
în prevederile autorizaţiei sau readucerea terenurilor la starea iniţială, după caz”. 

În forma republicată a Legii nr. 50/1991, astfel cum aceasta a fost reactualizată până la 
data de 14.10.2009 – cererea introductivă de instanţă fiind înregistrată sub imperiul acestei 
reglementări la 22.06.2009 -, art. 28 prevedea următoarele:  

„(1) O data cu aplicarea amenzii pentru contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) 
si b) se dispune oprirea executării lucrărilor, precum si, după caz, luarea masurilor de 
încadrare a acestora in prevederile autorizaţiei sau de desfiinţare a lucrărilor executate fara 
autorizaţie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, intr-un termen stabilit in procesul-
verbal de constatare a contravenţiei. 

(2) Decizia menţinerii sau a desfiinţării construcţiilor realizate fara autorizaţie de 
construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de către autoritatea 
administraţiei publice competente, pe baza planurilor urbanistice si a regulamentelor aferente, 
avizate si aprobate in condiţiile legii, sau, după caz, de instanţa. Pentru lucrări ce se executa la 
clădirile prevăzute la art. 3 lit. b) este necesar avizul Ministerului Culturii si Cultelor. 

(3) Măsura desfiinţării construcţiilor se aplica si in situaţia in care, la expirarea 
termenului de intrare in legalitate stabilit in procesul-verbal de constatare a contravenţiei, 
contravenientul nu a obţinut autorizaţia necesara”. 

Rezultă, aşadar, din textul art. 28 al Legii nr. 50/1991 că are îndreptăţirea de a se adresa 
instanţei de judecată cu o cerere prin care să se solicite oprirea executării lucrărilor, ori 
încadrarea acestora în prevederile autorizaţiei sau desfiinţarea lucrărilor executate fără 
autorizaţie exclusiv autoritatea administraţiei publice competente, în speţă, o atare 
îndreptăţire revenind Primarul municipiului Cluj-Napoca. 

Drept urmare, prin prisma art. 28 al Legii nr. 50/1991, putea justifica în cauză calitatea 
procesuală activă pentru promovarea cererii având ca obiect desfiinţarea construcţiilor, 
exclusiv Primarul municipiului Cluj-Napoca, iar nicidecum nişte persoane fizice, căror Legea 
nr. 50/1991, lege specială în materia autorizării executării construcţiilor, nu le conferea o atare 
îndreptăţire legală. 

Nu li se poate nega reclamanţilor dreptul de acces liber la justiţie, în deplin acord cu 
dispoziţiile art. 21 din Constituţia României şi art. 6 C.E.D.O., însă, acest drept reclamanţii nu-
l pot exercita pe calea legii speciale, respectiv, în temeiul art. 28 din Legea nr. 50/1991, ci doar 
pe calea dreptului comun, adică, în condiţiile art. 998-999 C.civ., dacă dovedesc că prin 
edificarea acestei construcţii li s-a cauzat un prejudiciu decurgând, fie din nerespectarea unei 
servituţi de vedere, fie a unei servituţi privind distanţa plantaţiilor ori a construcţiilor, fie a 
unei servituţi privind picătura streşinilor, etc. 

Eventuala nerespectare a unor servituţi urbanistice în niciun caz nu le conferă 
reclamanţilor calitatea procesuală activă de a solicita desfiinţarea construcţiei în condiţiile şi în 
temeiul art. 28 din Legea nr. 50/1991, dat fiind că eventuala respectare ori nerespectare a unor 
anume servituţi urbanistice poate fi analizată fie într-un litigiu de contencios administrativ, 
având ca obiect anularea autorizaţiei de construire, pentru că, doar într-un atare litigiu se va 
verifica dacă respectiva autorizaţie este conformă cu legislaţia urbanistică în vigoare, fie într-
un litigiu civil având ca obiect apărarea unui drept de servitute. 

Este ştiut faptul că acţiunea civilă poate fi definită ca fiind ansamblul mijloacelor 
procesuale prin care se poate realiza protecţia judiciară a drepturilor şi intereselor civile 
ocrotite de lege, trei fiind elementele specifice ale acţiunii civile, respectiv, părţile, obiectul şi 
cauza. 

În ceea ce priveşte obiectul, este unanim acceptat că acţiunea civilă are ca obiect 
protecţia unui drept subiectiv sau a unui interes pentru a cărui realizare calea justiţiei este 
obligatorie. 
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Prin cauza acţiunii civile trebuie înţeles scopul spre care se îndreaptă voinţa celui care 
reclamă şi, totodată, temeiul juridic al cererii, fundamentul legal al dreptului pe care una din 
părţi îl valorifică împotriva celeilalte părţi. 

Referitor la noţiunea de parte în proces, trebuie precizat faptul că pentru a întruni 
această calitate, este necesar să fie îndeplinite cumulativ câteva condiţii, care sunt în acelaşi 
timp şi condiţii de exerciţiu ale acţiunii civile, şi anume, calitatea procesuală, capacitatea 
procesuală, existenţa unui interes legitim, juridic, născut şi actual, personal şi direct, şi 
afirmarea unui drept sau a unei situaţii juridice pentru a cărei realizare calea justiţiei este 
obligatorie. 

În speţă, faţă de motivul esenţial de recurs invocat de pârâta recurentă, acela al lipsei 
calităţii procesual active a reclamanţilor în acţiunea întemeiată exclusiv pe art. 28 din Legea 
nr. 50/1991, interesează calitatea procesuală a acestora. 

Este bine ştiut faptul că în procesul civil calitatea procesuală presupune existenţa unei 
identităţi între persoana reclamantului şi cel care ar fi titular al dreptului afirmat – calitate 
procesuală activă -, precum şi între persoana pârâtului şi cel despre care se pretinde că este 
obligat în raportul juridic dedus judecăţii – calitate procesuală pasivă. 

Calitatea procesuală activă nu trebuie confundată cu interesul, deşi, uneori, delimitarea 
între aceste două condiţii de exerciţiu ale dreptului la acţiune nu este uşor de făcut. 

Aparent, orice persoană care are un interes personal să acţioneze, are şi calitatea 
procesuală activă şi, invers, absenţa calităţii procesuale este însoţită e o lipsă de interes. 

Uneori, deşi persoana susceptibilă de a avea un interes să acţioneze în instanţă ar putea 
justifica respectivul interes, totuşi, legea limitează numărul titularilor dreptului la acţiune 
pentru protejarea respectivului interes, nerecunoscând calitate procesuală activă decât unor 
anumite categorii de persoane. 

În speţă, deşi reclamanţii intimaţi ar justifica un interes în a solicita demolarea 
construcţiei, dat fiind că au obţinut într-o instanţă de contencios administrativ anularea 
autorizaţiei de construire în baza căreia a fost edificată respectiva construcţie, pe motiv că 
aceasta încalcă anumite reglementări urbanistice, totuşi, legea specială de care s-au prevalat 
reclamanţii în fundamentarea juridică a cererii deduse judecăţii – art. 28 din Legea nr. 
50/1991 -, nu le recunoaşte reclamanţilor intimaţi calitatea procesuală activă de a acţiona în 
instanţă în temeiul art. 28 anterior citat, pentru a obţine desfiinţarea lucrărilor executate fără 
autorizaţie sau cu încălcarea acesteia. 

S-a încercat de către reclamanţi acreditarea ideii conform căreia ar avea calitate 
procesuală activă în a cere desfiinţarea construcţiei în temeiul art. 28 din Legea nr. 50/1991, 
motivat pe faptul că această calitate derivă din împrejurarea că reclamanţii au justificat 
calitatea procesuală activă în a solicita, în faţa instanţei de contencios administrativ, anularea 
autorizaţiei de construire. 

Curtea constată că o atare extrapolare a calităţii procesuale active, de pe tărâmul 
contenciosului administrativ, pe tărâmul unui litigiu civil având ca obiect o obligaţie civilă de a 
face, nu este admisibilă, având în vedere următoarele argumente: 

În dosarul nr. xx/117/2008 al Tribunalului Cluj – Secţia de contencios administrativ, 
reclamanţii au solicitat anularea autorizaţiei de construire în temeiul Legii contenciosului 
administrativ, respectiv a art. 18 din Legea nr. 554/2004, coroborat cu art. 12 din Legea nr. 
50/1991. 

Cu alte cuvinte, reclamanţi au solicitat anularea autorizaţiei de construire în condiţiile 
art. 12 din Legea nr. 50/1991, care prevede în alin. 1 că „autorizaţiile de construire sau de 
desfiinţare, emise cu încălcarea prevederilor legale, pot fi anulate de către instanţele de 
contencios administrativ, potrivit legii”, fiind vorba evident despre Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004. 

Într-o atare ipoteză, legea specială însăşi, respectiv art. 12 alin. 1 din Legea nr. 50/1991, 
raportat la Legea nr. 554/2004, le-a conferit reclamanţilor calitatea procesuală activă de a 
solicita instanţei de contencios administrativ anularea autorizaţiei de construire emisă cu 
încălcarea prevederilor legale. 

Însă, această calitate procesuală activă, conferită de legea specială strict într-o ipoteză 
precis determinată, aceea prevăzută de art. 12 alin. 1 din Legea nr. 50/1991, în jurisdicţia 
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contenciosului administrativ, nu poate fi extinsă şi la cauzele civile, având ca obiect tipice 
obligaţii de a face, chiar dacă o astfel de cauză civilă ar fi fost întemeiată de către reclamanţi tot 
pe prevederile legii speciale, nr. 50/1991, respectiv, ale art. 28 din această lege. 

Nu poate fi primită susţinerea reclamanţilor, îmbrăţişată şi de primele două instanţe, în 
sensul că reclamanţii nu au la îndemână, faţă de pasivitatea organului abilitat de lege să ceară 
demolarea construcţiei, respectiv a Primarului municipiului Cluj-Napoca, nicio altă 
posibilitate legală de a obţine punerea în executare a sentinţei nr. 1575/2008 a Tribunalului 
Cluj, adică desfiinţarea construcţiei edificată de pârâta recurentă, dat fiind că reclamanţii 
puteau să obţină un atare rezultat în chiar acţiunea în contencios administrativ pe care au 
promovat-o, dacă ar fi uzat de prevederile art. 12 alin. 2 din Legea nr. 50/1991, în cadrul 
dosarului nr. xx/117/2008. 

Astfel, potrivit acestui text legal, „o data cu introducerea acţiunii se pot solicita instanţei 
judecătoreşti suspendarea autorizaţiei de construire sau desfiinţarea şi oprirea executării 
lucrărilor, până la soluţionarea pe fond a cauzei”, reclamanţii neînţelegând să uzeze, în faţa 
instanţei de contencios administrativ, de textul art. 12 alin. 2 din Legea nr. 50/1991,. 

Apoi, în condiţiile în care, în dispozitivul sentinţei civile nr. 1575/2008, s-ar fi dispus 
desfiinţarea construcţiei executate în baza autorizaţiei nr. 1193/2007, a cărei anulare s-a decis 
prin respectiva sentinţă, iar Primarul municipiului Cluj-Napoca ar fi stat în pasivitate şi nu ar 
fi pus în executare această sentinţă, reclamanţii aveau posibilitatea ca pe calea unei acţiuni 
oblice, întemeiată pe prevederile art. 974 C.proc.civ., să solicite instanţei să dispună obligarea 
Primarului la a solicita demolarea construcţiei. 

Iată, aşadar, că nu poate fi reţinută susţinerea reclamanţilor, preluată ad litteram, atât 
de către instanţa de fond, cât şi de către instanţa de apel, conform căreia aceştia nu ar fi avut la 
dispoziţie nicio altă acţiune în justiţie, ori niciun alt demers legal pentru a pune în executare 
sentinţa civilă nr. 1575/2008. 

Corect a observat recurentul că în faţa primei instanţe, în condiţii procedurale, 
reclamanţii au învestit instanţa cu o acţiune întemeiată exclusiv pe art. 28 din Legea nr. 
50/1991, acesta fiind singurul temei juridic al cererii şi deci, singura cauză juridică a acţiunii 
dedusă judecăţii. 

Raportat la cauza juridică a acţiunii cu care instanţa a fost legal învestită, trimiterile 
făcute, în considerentele hotărârii primei instanţe şi a instanţei de apel, la dispoziţiile art. 32 
alin. 1 din Legea nr. 50/1991 republicată, coroborat cu art. 32 alin. 2 din H.G. nr. 525/2006, 
echivalează cu o schimbare a cauzei juridice a acţiunii, fără o prealabilă punere în discuţia 
contradictorie a părţilor a acestei chestiuni, încălcându-se astfel prevederile art. 129 alin. 6 şi 
alin. 4 C.proc.civ., precum şi ale art. 295 alin. 1 C.proc.civ. 

Oricum, şi în condiţiile art. 32 alin. 1 din Legea nr. 50/1991, reclamanţii nu justificau în 
cauză calitatea procesuală activă necesară pentru fundamentarea acţiunii deduse judecăţii. 

Astfel, art. 32 din Legea nr. 50/1991, prevede următoarele: 
„(1) În cazul în care persoanele sancţionate contravenţional au oprit executarea 

lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a 
contravenţiei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sancţiunea va sesiza 
instanţele judecătoreşti pentru a dispune, după caz: 

 a) încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei; 
 b) desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal. 
 (2) În cazul admiterii cererii, instanţa va stabili termenele limită de executare a 

măsurilor prevăzute la alin. (1). 
 (3) În cazul nerespectării termenelor limită stabilite, masurile dispuse de instanţă, în 

conformitate cu prevederile alin. (2), se vor duce la îndeplinire prin grija primarului, cu 
sprijinul organelor de politie, cheltuielile urmând să fie suportate de către persoanele 
vinovate”. 

Cu alte cuvinte, art. 32 din Legea nr. 50/1991 conferă calitate procesuală activă în a 
sesiza instanţa, cu o cerere pentru desfiinţarea construcţiei, doar Primarului, iar nicidecum 
unei persoane fizice, chiar dacă, prin ipoteză, aceasta din urmă ar justifica un interes în 
derularea unui atare demers. 
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Este fondată susţinerea recurentei atunci când apreciază că prin schimbarea cauzei 
juridice a acţiunii deduse judecăţii, fără o prealabilă punere a acesteia în discuţia 
contradictorie a părţilor, recurentei i-a fost încălcat dreptul la apărare şi la un proces echitabil, 
în accepţiunea pe care art. 6 C.E.D.O. o dă acestei noţiuni. 

Drept urmare, Curtea constată că, raportat la cadrul procesual cu care instanţa a fost 
legal învestită, la obiectul acţiunii – obligaţie civilă tipică de a face -, şi la cauza juridică pe care 
reclamanţii şi-au fundamentat acţiunea în obligaţie de a face – art. 28 din Legea nr. 50/1991 -, 
aceştia nu justifică în cauză calitatea procesuală activă care să îi îndreptăţească să acţioneze cu 
succes în instanţă. 

Cea de-a doua premisă falsă de la care s-a pornit la pronunţarea soluţiilor de către 
instanţa de fond şi de către instanţa de apel este aceea conform căreia pârâta recurentă are 
calitatea de având cauză în raport cu sentinţa civilă nr. 1575/19.09.2008 a Tribunalului Cluj. 

Unul dintre principiile fundamentale care guvernează actul juridic civil este principiul 
relativităţii efectelor acestuia, consacrat în art. 973 C.civ., text legal care prevede: „convenţiile 
nu au efect decât între părţile contractante”. 

Principiul relativităţii efectelor actului juridic civil poate fi definit ca regula potrivit 
căreia un act juridic civil produce efecte numai faţă de autorii sau autorul actului, el neputând 
să profite ori să dăuneze altor persoane, conţinutul acestui principiu fiind fidel exprimat în 
adagiul latin res inter alios acta, alis neque noccere, neque prodesse potest. 

Prin parte se înţelege evident persoana care încheie actul juridic civil, fie personal, fie 
prin reprezentare, şi în patrimoniul ori persoana căreia se produc efectele actului, întrucât a 
exprimat un interes personal în acel act. 

Sunt, însă, anumite categorii de persoane - aşa-numiţii avânzi-cauză – care, deşi nu au 
participat la încheierea actului, suportă efectele acestuia, datorită legăturii juridice pe care o au 
cu părţile actului. 

Există trei categorii de avânzi cauză: succesorii universali şi succesorii cu titlu universal; 
succesorii cu titlu particular; creditorii chirografari. 

În speţă, însă, interesează succesorii cu titlu particular, şi care sunt acele persoane care 
dobândesc un anumit drept, privit ut singuli, adică individual, precum cumpărătorul, 
donatarul, legatarul cu titlu particular, etc. 

În cazul succesorului cu titlu particular, calitatea de având cauză nu se apreciază în 
raport cu actul prin care a dobândit un anumit drept – în acest act având poziţia juridică de 
parte -, ci în raport cu acte anterioare ale autorului, referitoare la acelaşi drept sau bun. 

În cazul de faţă, s-a arătat că pârâta recurentă are calitatea de având cauză raportat la 
sentinţa civilă nr. 1575/2008, întrucât, urmare a contractului de vânzare-cumpărare încheiat 
cu pârâtele A.E. şi E., aceasta a preluat imobilul cu toate viciile legale ale acestuia. 

Argumentaţia este profund eronată, dat fiind că, în primul rând, aşa cum rezultă din 
contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2201/10.09.2007, recurenta S.C. A.P. 
S.R.L. nu a dobândit prin acest contract de vânzare-cumpărare imobilul a cărui demolare s-a 
solicitat prin cererea dedusă judecăţii, ci, recurenta a dobândit terenul în suprafaţă de 185 
stj.p. (666 mp.), situat în Cluj-Napoca, str.A.nr. 27, înscris în CF nr. 14690 Cluj-Napoca, sub A 
+ 2 , cu nr. top 4247, precum şi casa veche compusă din două camere, o bucătărie şi 
dependinţe. 

Construcţia a cărei demolare se solicită prin acţiunea pendinte nu exista la data 
încheierii acestui contract de vânzare-cumpărare, la acea dată existând doar autorizaţia de 
construire nr. 1193/23.07.2007, emisă de Primăria Cluj-Napoca şi care a fost transmisă, de 
vânzătoarele A.E. şi E., cumpărătoarei S.C. A.P. S.R.L., prin respectivul contract de vânzare-
cumpărare. 

Legea nr. 453/2001, prin care a fost modificată şi completată Legea nr. 50/1991, a 
introdus o dispoziţie nouă în textul art. 6, respectiv, alin. 12 al acestui articol – textul art. 6 
alin. 12 din Legea nr. 453/2001 devenind art. 7 alin. 14 din Legea nr. 50/1991 după 
republicarea acestei din urmă legi în forma actualizată la 14.10.2009 –, conform căreia 
„valabilitatea autorizaţiei se menţine în cazul schimbării investitorului, înaintea finalizării 
lucrărilor, cu condiţia respectării prevederilor acesteia şi a înscrierii în cartea funciară a 
modificărilor intervenite cu privire la drepturile reale imobiliare”. 
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Drept urmare, autorizaţia de construcţie nr. 1193/23.07.2007, emisă de Primăria 
municipiului Cluj-Napoca, transmisă cumpărătoarei S.C. A.P. S.R.L., prin contractul de 
vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2201/10.09.2007, prin transmiterea sa în favoarea 
recurentei, şi-a păstrat valabilitatea în condiţiile art. 7 alin. 14 din Legea nr. 50/1991, 
republicată, cu condiţia înscrierii în cartea funciară a modificărilor intervenite cu privire la 
drepturile reale imobiliare. 

Or, recurenta a îndeplinit această cerinţă pretinsă de art. 7 alin. 14 din Legea nr. 
50/1991, republicată, respectiv, şi-a înscris în cartea funciară dreptul de proprietate dobândit 
cu privire la imobilul teren avut în vedere la emiterea autorizaţiei de construire nr. 
1193/23.07.2007 (CF nr. 253662 Cluj-Napoca, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 
14690 Cluj-Napoca, nr. top 4247). 

Rezultă, aşadar, că în privinţa recurentei S.C. A.P. S.R.L. autorizaţie de construire nr. 
1193/23.07.2007 şi-a păstrat valabilitatea în condiţiile art. 7 alin. 14 din Legea nr. 50/1991, 
republicată, putându-se deci aprecia în sensul că recurenta a edificat construcţia în baza unei 
autorizaţii de construire valabile, rămânând eventual de discutat, într-un cadru procesual 
adecvat, dacă au fost sa nu respectate prevederile acesteia. 

Revenind la opozabilitatea sau inopozabilitatea sentinţei civile nr. 1575/2008 faţă de 
recurentă, Curtea constată că această hotărâre judecătorească nu îi este opozabilă recurentei, 
având în vedere, pe de o parte, că recurenta nu a fost parte în dosarul nr. xx/117/2008 în care a 
fost pronunţată această sentinţă, iar pe de altă parte, că transmiterea autorizaţiei de 
construcţie prin contractul de vânzare-cumpărare a intervenit cu mult anterior promovării 
acţiunii din dosar nr. xx/117/2008, respectiv, cu mult înainte de pronunţarea sentinţei nr. 
1575/2008, această transmitere neavând o cauză ulterioară pronunţării sentinţei de anulare a 
autorizaţiei de construire, pentru ca astfel să se poată reţine în persoana recurentei calitatea de 
având cauză. 

Prin întâmpinarea formulată în recurs, reclamanţii au susţinut că reclamanta are 
calitatea de având cauză, deoarece a achiziţionat un teren care avea ca accesoriu propter rem o 
autorizaţie de construcţie ulterior desfiinţată, însă, această susţinere este vădit nefondată, 
neputând fi împărtăşită de către instanţă, având în vedere următoarele: 

Obligaţiile reale de a face sau propter rem sunt îndatoriri sau sarcini reale care decurg 
din stăpânirea unor bunuri şi obligă numai în legătură cu acele bunuri. Fiind accesorii 
stăpânirii unui anumit bun, ele se transmit odată cu bunul, fără să fie nevoie de vreo 
formalitate specială de transcriere, înscriere sau întabulare. 

Chiar dacă s-ar aprecia că obligaţia de a construi, ce incumba recurentei în baza 
autorizaţiei de construire nr. 1193/23.07.2007, pe terenul dobândit prin contractul de vânzare-
cumpărare nr. 2201/10.09.2007 ar fi fost o obligaţie propter rem întrucât autorizaţia de 
construire este un accesoriu propter rem al terenului -, este de remarcat faptul că, pe de o 
parte, recurenta şi-a executat valabil această obligaţie, prin edificarea construcţiei în baza unei 
autorizaţii de construire care, în persoana recurentei, şi-a păstrat valabilitatea în condiţiile art. 
7 alin. 14 din Legea nr. 50/1991 republicată, iar pe de altă parte, faptul că la data la care 
recurenta a dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare atât terenul, cât şi aşa-zisa 
obligaţie propter rem, autorizaţia de construire nr. 1193/23.07.2007 era valabilă, operând 
prezumţia că a fost, la acel moment, legal emisă, nefiind încă promovată nici măcar acţiunea 
prin care s-a solicitat anularea acestei autorizaţii şi, cu atât mai puţin, neexistând o hotărâre 
judecătorească irevocabilă prin care să fi fost anulată respectiva autorizaţie. 

Nefiind parte în dosarul în care s-a pronunţat sentinţa nr. 1575/2008, este evident că 
această hotărâre nu îi este opozabilă recurentei, astfel încât recurenta nu poate fi obligată, aşa 
cum nefondat susţin reclamanţii, la demolarea unei construcţii numai pe motiv că autorizaţia 
în baza căreia a fost edificată construcţia a fost anulată prin sentinţa nr. 1575/2008. 

Puterea de lucru judecat - care prezintă următoarele caractere juridice: exclusivitatea 
(un nou proces între aceleaşi părţi, având acelaşi obiect şi aceiaşi cauză nu mai este posibil), 
incontestabilitatea (hotărârea irevocabilă nu mai poate fi atacată pe calea unui nou recurs), 
executorialitatea (hotărârea definitivă sau, după caz, irevocabilă, dacă este susceptibilă de 
executare silită, poate fi pusă în executare) şi obligativitatea (părţile trebuie să se supună 
efectelor lucrului judecat, iar partea în favoarea căreia acţionează nu poate renunţa la dreptul 
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de a o invoca) -, nu trebuie confundată cu efectul substanţial al actului jurisdicţional, respectiv, 
cu opozabilitatea acestuia. 

Actul jurisdicţional, ca şi un contract, îşi produce efectele substanţiale (modificarea 
situaţiei juridice dintre părţile în litigiu, prin aplicarea regulii de drept la împrejurările de fapt) 
numai între părţi, neputând crea drepturi şi obligaţii în privinţa terţilor care nu au fost atraşi 
în niciun mod în proces. 

 Puterea de lucru judecat nu trebuie confundată nici cu forţa executorie a hotărârilor 
judecătoreşti, ştiut fiind că există unele acte jurisdicţionale (cum sunt de pildă hotărârile 
pronunţate în cererile în constatare), care, deşi beneficiază de puterea de lucru judecat, nu 
sunt susceptibile de executare silită. 

Faţă de o persoană care nu a fost parte în respectivul litigiu, hotărârea judecătoreasă 
pronunţată în acel litigiu are valoarea doar a unui fapt juridic, aşa cum corect a arătat 
recurenta în susţinerea recursului său. 

Cu alte cuvinte, dacă procesul s-a judecat în contradictoriu cu cel care nu mai este 
titularul dreptului - cum s-a întâmplat în dosarul nr. xx/117/2008, unde pârâtele A. nu mai 
erau titularele autorizaţiei de construire - , pentru că îl înstrăinase, hotărârea nu va putea fi 
opusă cu forţa relativităţii efectelor sale şi a lucrului judecat celui căruia i-a fost înstrăinat 
respectivul drept, chiar dacă, aparent, acesta este un succesor cu titlu particular. 

Acesta se va putea apăra invocând cu succes inopozabilitatea faţă de el a hotărârii 
pronunţate, întrucât fiind lipsit de posibilitatea de a-şi apăra dreptul în proces, în condiţii de 
contradictorialitate cu adversarul său, dispare însuşi temeiul autorităţii lucrului judecat ce i s-
ar opune. 

În aceste condiţii reclamantul va fi nevoit să promoveze o nouă acţiune pe care să o 
îndrepte împotriva titularului dreptului. 

Dar, pentru a se pune la adăpostul hotărârii judecătoreşti pronunţate în absenţa sa, prin 
invocarea inopozabilităţii efectelor acesteia, este necesar ca succesorul cu titlu particular să fi 
îndeplinit, în măsura în care se impunea, formalităţile de publicitate imobiliară, pentru că, 
numai din acest moment dreptul transmis a încetat în mod definitiv – şi în relaţia cu terţii – să 
mai facă parte din patrimoniul dispunătorului şi, ca atare, justificarea poziţiei în proces să 
aparţină numai succesorului cu titlu particular. 

Or, în cauză, se constată că recurenta a îndeplinit această cerinţă a efectuării 
formalităţilor de publicitate imobiliară, întabulându-şi dreptul de proprietate în CF la data de 
11.09.2007, prin încheierea de CF nr. 68992 (f. 25 dosar fond), în timp ce acţiunea ce a format 
obiectul dosarului nr. xx/117/2008 a fost promovată ulterior acestei întabulări, în anul 2008, 
fiind soluţionată în primă instanţă abia la data de 19.09.2008. 

Pe cale de consecinţă, prin prisma considerentelor mai sus expuse, Curtea constată că 
recurenta este un terţ propriu-zis faţă de sentinţa nr. 1575/2008 a Tribunalului Cluj, această 
sentinţă nefiindu-i opozabilă şi având faţă de recurentă valoarea unui fapt juridic. 

În ceea ce priveşte motivul de recurs de ordine publică, referitor la necompetenţa 
materială a Judecătoriei în a soluţiona cauza în primă instanţă, Curtea constată că acesta este 
nefondat, impunându-se a fi înlăturat ca atare, motivat pe faptul că litigiul dedus judecăţii a 
avut ca obiect o obligaţie civilă de a face, iar nu valorificarea unor pretenţii comerciale, 
decurgând dintr-o obligaţie comercială – în sensul pe care art. 3 şi art. 4 C. comercial îl dau 
acestei noţiuni -, şi nu a avut ca parte cel puţin un comerciant, calitate care, prin prisma art. 56 
C. comercial, să confere litigiului natură comercială. 

În ceea ce priveşte recursul având ca obiect încheierile pronunţate de Tribunalul Cluj la 
termenele de judecată din 05.10.2010 - prin care s-a respins cererea de suspendare a cauzei 
formulată de recurentă (f.41 dosar apel) - şi din 02.11.2010 (f. 69 dosar apel) – prin care s-a 
respins cererea de efectuare a expertizei -, Curtea constată următoarele: 

În actualul cadru procesual – raportat la obiectul cererii de chemare în judecată -, nu se 
justifica necesitatea efectuării unei expertize, dat fiind că nu era posibilă rediscutarea 
nerespectării caracteristicilor clădirii prin raportare la autorizaţia de construire. 

În ceea ce priveşte cererea de suspendare a judecării prezentei cauze până la 
soluţionarea dosarului având ca obiect obţinerea unei noi autorizaţii de construire, Curtea 
constată că, în mod legal aceasta a fost respinsă de către Tribunal, în speţă nefiind întrunite 
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cerinţele prevăzute de art. 244 alin. 1 pct. 1 C. proc .civ., respectiv, raportat la art. 7 alin. 14 din 
Legea nr. 50/1991, soluţia din prezentul dosar nu depinde de soluţia ce se va pronunţa în 
respectivul dosar. 

 Oricum, faţă de soluţia de admitere a recursului şi de respingere a acţiunii 
reclamanţilor faţă de recurentă, recursul împotriva celor două încheieri a rămas practic lipsit 
de obiect. 

Referitor la motivele de recurs de netemeinicie, prin care se reproduce istoricul cauzei, 
se reiterează starea de fapt şi se încearcă o reapreciere a probelor administrate, atât în 
prezentul dosar, cât şi în dosarul nr. xx/117/2008, Curtea urmează să admită excepţia 
inadmisibilităţii, invocată din oficiu la termenul de judecată din data de 11.02.2011, dat fiind că 
aceste motive s-ar circumscrie punctelor 10 şi 11 ale art. 304 C. proc. Civ., în prezent abrogate. 

Este fondată susţinerea recurentei în sensul că decizia recurată cuprinde motive ce se 
circumscriu pct. 7 al art. 304 C.proc.civ., fiind străine de natura pricinii, însă, Curtea constată 
că are preeminenţă aplicarea în cauză a dispoziţiilor art. 304 pct. 9 C.proc.civ., respectiv, 
aplicarea greşită a legii de către instanţa de apel, urmând să dea prioritate acestui text legal. 

În ceea ce priveşte soluţia primei instanţe, menţinută de instanţa de apel, dată cererii 
reclamanţilor în contradictoriu cu pârâtele A.E. şi E., Curtea constată că aceasta a rămas 
definitivă şi irevocabilă, prin neexercitarea de către pârâtele A. a căii de atac a apelului 
împotriva hotărârii primei instanţe, impunându-se deci a fi menţinută ca atare. 

S-a mai susţinut de către reclamanţi că prin întâmpinarea depusă în apel ar fi invocat 
prevederile art. 32 din Legea nr. 50/1991, însă Curtea constată că această invocare este 
inadmisibilă prin raportare la prevederile art. 294 alin. 1 C.proc.civ. (Judecător Carmen Maria 
Conţ) 

Titular al contractului de cesiune de drepturi de autor. Acţiune în obligare la 
încheierea contractului de muncă. Respingere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 504 din 9 februarie 2011  

Prin sentinţa civilă nr. 2669/02.09.2010, pronunţată de Tribunalul Cluj, a fost admisă 
acţiunea formulată şi precizată de către reclamantul T.J.L., în contradictoriu cu pârâta S.C. 
E.M.I. S.R.L. şi în consecinţă, a fost obligată pârâta, în calitate de angajator, să încheie cu 
reclamantul contract individual de muncă pentru perioada 14.04.2007 – 30.01.2009; a fost 
obligată pârâta să achite către bugetul asigurărilor sociale de stat contribuţiile aferente 
contractului individual de muncă, prevăzute de lege, pentru perioada 14.04.2007 – 
30.01.2009 

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut următoarele: 
Reclamantul şi SC C.M. SRL, în calitate de angajator, au încheiat contractul individual 

de muncă pe durată nedeterminată înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă sub nr. 
30473/2005, în temeiul căruia reclamantul a prestat munca de redactor, în schimbul unui 
salariu lunar brut de 3.100.000 lei vechi, iar durata concediului anual de odihnă a fost stabilită 
pentru 20 de zile. 

Prin decizia nr. 114/13.04.2007 a administratorului SC C.M. SRL, contractul individual 
de muncă nr. 30473/2005 a fost desfăcut în baza art. 65 din Codul Muncii. 

Prin contractul nr. 161/01.06.2007 încheiat pe durată de un an între pârâtă, care a 
preluat redacţia deţinută anterior de SC C.M. SRL, s-a convenit că reclamantul va realiza 
articole care vor fi publicate în Monitorul de Cluj, Monitorul de Alba, Monitorul de Sibiu, în 
schimbul plăţii unei remuneraţii lunare, care se va plăti la data de 26 a fiecărei luni şi la data 
de 10 a lunii următoare. 

Prin anexa 1 la contractul de cesiune a drepturilor de autor, s-a stabilit o remuneraţie 
lunară egală cu salariul minim pe economie (600 de lei), indiferent de cantitatea articolelor 
publicate în Monitorul de Cluj, iar pentru articolele publicate în Monitorul de Alba şi 
Monitorul de Sibiu s-a stabilit un tarif suplimentar, determinat după tipul articolului (ştire de 
coloană, articol mijlociu, articol mare). 
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Din economia dispoziţiilor contractului de cedare a drepturilor de autor, coroborate cu 
caracterul de continuitate al relaţiei contractuale de muncă dintre reclamant şi persoanele 
juridice care au avut în patrimoniu şi au administrat redacţia la care a lucrat reclamantul pe 
parcursul a 10 ani, rezultă că trăsăturile relaţiei derulate între reclamant şi pârâtă sunt 
trăsături specifice contractului individual de muncă, iar nu contractului de cesiune de drepturi 
de autor. 

În ceea ce priveşte durata muncii prestate de reclamant în beneficiul pârâtei, din 
declaraţia martorului P.I.B. reiese că aceasta a subzistat încetării contractului de cesiune de 
drepturi de autor, munca fiind prestată de reclamant până la 31.01.2009, aşadar încă un an şi 
jumătate după încetarea contractului de cesiune a drepturilor sale. Pentru această perioadă nu 
s-a redactat un contract în formă scrisă între părţi. 

Instanţa a mai reţinut că numai în mod sporadic reclamantul a publicat în Monitorul de 
Alba şi Sibiu, activitatea sa de bază fiind realizată iar rezultatul făcând obiect al publicării la 
locul său de domiciliu, în Cluj-Napoca.  

Remuneraţia stabilită de părţi prin contractul de cesiune a drepturilor de autor a avut 
un caracter salarial, fiind plătită sub forma avansului şi a lichidării, specific plăţii salariului, iar 
suma a fost fixă, la nivelul salariului minim pe economie, caracterul de continuitate al acestei 
sume fixe fiind subliniat prin asumarea obligaţiei de plată şi a cuantumului fix, indiferent de 
cantitatea de articole publicate în localitatea de domiciliu a reclamantului. 

Salariul este un element esenţial al contractului individual de muncă, potrivit art. 10 din 
Codul muncii, iar suma plătită lunar reclamantului pentru articolele publicate în localitatea de 
domiciliu a reclamantului, întruneşte, aşa cum s-a arătat, trăsăturile salariului, iar nu ale unei 
remuneraţii specifică cedării drepturilor de autor, care are în vedere criteriile numărului şi 
categoriei operelor realizate de către autor. 

Specific contractului individual de muncă şi raportului juridic aferent este şi caracterul 
de continuitate al muncii de acelaşi fel prestate de către reclamant la acelaşi loc de muncă (din 
1999, data transferului şi până în 2009), precum şi durata programului de muncă, aceasta 
fiind de circa 8 ore, potrivit declaraţiei martorului audiat, cu luarea în considerare a 
specificului muncii care presupunea şi deplasarea reclamantului pe teren. 

Un alt element specific al contractului individual de muncă este subordonarea 
reclamantului faţă de pârâtă, aceasta fiind realizată prin dreptul pârâtei de a refuza scrierile 
publicistice considerate necorespunzătoare. Subordonarea specifică relaţiei angajat-angajator 
trebuie raportată la specificul muncii prestate de reclamant, care presupune libertate de 
gândire şi exprimare. Similar profesiei exercitate de reclamant, există o serie de alte profesii în 
cadrul cărora subordonarea nu presupune o intervenţie directă a angajatorului asupra 
substanţei muncii angajatului.  

Pentru aceste considerente, reţinând existenţa elementelor specifice raportului juridic 
de muncă, instanţa, în temeiul art. 10 şi urm. C. Muncii, art. 1073, 1077 C.civ., a admis 
acţiunea, precizată, a obligat pârâta, în calitate de angajator, să încheie cu reclamantul contract 
individual de muncă pentru perioada 14.04.2007 – 30.01.2009 şi a obligat pârâta să achite 
către bugetul asigurărilor sociale de stat contribuţiile aferent contractului individual de 
muncă, prevăzute de lege, pentru perioada 14.04.2007 – 30.01.2009. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta SC E.M.I. SRL, solicitând 
admiterea recursului şi casarea hotărârii Tribunalului Cluj şi, reţinând cauza spre rejudecare, 
pronunţarea unei hotărâri, în sensul respingerii acţiunii principale, aşa cum a fost precizată, cu 
obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea recursului s-a arătat că instanţa a apreciat în mod eronat probele 
administrate în prezentul dosar şi starea de fapt dedusă judecăţii,astfel:  

Chiar dacă relaţiile contractuale dintre părţi au continuat după încetarea contractului 
individual de muncă, acest fapt nu echivalează automat cu faptul că munca prestată de acesta 
prezintă trăsăturile specifice unui astfel de contract, numai din prisma faptului că i s-a stabilit 
o remuneraţie lunară indiferent de cantitatea articolelor publicate sau că i se achita 
remuneraţia în două tranşe lunare.  

Susţine recurenta că din coroborarea actelor depuse la dosar cu cele declarate de către 
intimat şi cu declaraţia martorului propus chiar de către acesta, rezultă fără putinţă de tăgadă 
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faptul că activitatea prestată de către intimat era specifică unui contract de cesiune drepturi de 
autor.  

Acest contract de cesiune drepturi de autor are ca obiect cedarea de către intimat către 
recurentă a dreptului de reproducere şi difuzare a scrierilor sale publicistice. În raport de 
prevederile art. 7 alin 1 litera a) al Legii nr. 8/1996, consideră recurenta că relaţiile dintre părţi 
se află sub incidenţa Legii nr. 8/1996, iar nu sub incidenţa jurisdicţiei muncii.  

Faptul că reclamantul a lucrat "zi de zi, ca un angajat", a beneficiat de concedii plătite 
sau faptul că remuneraţia i se achita în două tranşe lunare nu transformă contractul de cesiune 
a drepturilor de autor în unul individual de muncă.  

Susţine recurenta că, în conformitate cu art. 43 alin. 1 din Legea nr. 8/1996, prin 
contractul de cesiune de drepturi de autor părţile au stabilit remuneraţia (în anexa la acest 
contract) prin acordul lor, achitându-se în două tranşe. La fel de bine părţile puteau stabili 
orice alt mod de stabilire a remuneraţiei şi de achitare a acesteia.  

În contractul de cesiune de drepturi de autor nu se stabileşte un program de lucru zilnic 
pentru intimat, nu se stabileşte un interval orar în care acesta să se afle la sediul unităţii, nu se 
stabileşte un loc în care să se prezinte pentru prestarea unei anumite activităţi, nu i se 
stabileşte o funcţie, acestea fiind argumente pentru indicarea existenţei unui contract 
individual de muncă. Or, intimatul avea deplină libertate în alegerea locului de muncă, a 
programului de lucru.  

În susţinerea celor invocate de recurentă stau şi prevederile art. IV al contractului de 
cesiune drepturi de autor, una dintre obligaţiile autorului fiind să folosească baza materială 
proprie pentru realizarea scrierilor publicistice. Or, dacă am fi în prezenta unui contract 
individual de muncă salariatul ar folosi baza materială a angajatorului pentru executarea 
îndatoririlor de serviciu. 

 Mai arată recurenta că din tabelul cu situaţia veniturilor obţinute de către intimat 
aferente anului 2007, rezultă foarte clar faptul că acesta a cesionat drepturile de autor şi 
pentru a fi publicate în Monitorul de Sibiu sau de Alba, fiind remunerat corespunzător anexei 
la contractul de cesiune a drepturilor de autor, respectiv i s-a achitat mai mult de 600 de lei (în 
august 2007 a primit suma de 1.332 lei, în noiembrie 2007 a primit suma de 833 lei). Or, dacă 
am fi în prezenţa unui contract individual de muncă pentru aceste majorări ar trebui să existe 
o decizie de majorare salariu şi respectiv de micşorare ulterioară, obligaţie care nu se regăseşte 
în cadrul unor raporturi contractuale supuse legislaţiei drepturilor de autor.  

Contractul de cesiune a drepturilor de autor nr. 161/2007 a fost încheiat pentru o 
perioadă de un an. Acesta a expirat la trecerea duratei prevăzute, însă părţile au încheiat, în 
mod consensual, un nou contract de cesiune a drepturilor de autor, în aceleaşi condiţii. 
Potrivit Legii nr. 8/1996 un contract de cesiune de drepturi de autor nu trebuie încheiat în 
formă scrisă, acesta putând a fi încheiat prin simplul acord de voinţă al părţilor, astfel cum s-a 
întâmplat în cazul de faţă. Forma scrisă a contractului de cesiune a drepturilor de autor nu este 
cerută de lege nici ad validitatem, nici ad probationem. De fapt, intimatul a executat 
contractul de cesiune a drepturilor de autor, încasând remuneraţia până în ianuarie 2009.  

Mai arată recurenta că astfel de contracte sunt frecvent întâlnite în domeniul 
publicisticii, aceasta fiind modalitatea legală şi corectă a desfăşurării acestor relaţii de 
colaborare. Intimatul, ca mulţi alţi jurnalişti, creează, scriu materiale publicistice, sunt titularii 
dreptului de autor asupra acestora, prin urmare trebuie să se supună legislaţiei în materia 
dreptului de autor.  

În plus, din declaraţia martorului P.I.B. rezultă faptul că intimatul "nu era subordonat 
niciunei persoane din cadrul societăţii sau din cadrul unei alte societăţi". Or, subordonarea 
este un element esenţial pentru a caracteriza o activitate ca fiind o activitate dependentă şi, 
prin urmare, care să impună încheierea unui contract individual de muncă.  

În drept, recurenta a invocat dispoziţiile art. 304 pct. 9, art. 3041 C.proc.civ. 
Prin întâmpinarea formulată în cauză, reclamantul T.J.L. a solicitat respingerea 

recursului, menţinerea hotărârii recurate şi admiterea acţiunii principale aşa cum a fost 
precizată, precum şi plata unor daune morale.  

Arată intimatul că în decursul lunilor cât a durat procesul la Monitorul de Cluj, 
publicaţie a cărei franciză de editare a trecut pe atunci la SC E.M.I. SRL, activitatea jurnalistică 
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nu a suferit schimbări majore, doar editorii şi contractele angajatorilor fiind cele care s-au 
schimbat, destul de des pe perioada celor zece ani cât a lucrat la acest cotidian. Cum s-a 
întâmplat şi cu ocazia trecerii la SC E.M.I. SRL, contractele s-au întocmit mult ulterior datelor 
cuprinse în ele.  

După expirarea contractului de cesiune a drepturilor de autor numărul 161 din 
01.06.2007, în perioada 31.05.2008 şi 31.01.2009 a lucrat fără a avea un act în acest sens şi în 
ciuda insistenţelor sale de a intra în legalitate, nu a reuşit să obţină acest lucru. Contractul de 
cesiune 161 din 01.06.2007 l-a semnat abia în luna martie a anului 2008, la insistenţele şi 
presiunea directorului executiv, care a motivat solicitarea sa prin faptul că a încasat nişte 
sume, iar el este descoperit în acte. Nu a fost solicitat pentru negocierile salariale impuse de 
lege, în amintitul contract de cesiune drepturi de autor fiind trecută aceeaşi sumă lunară pe 
care a încasat-o şi pe perioada în care avea contract de muncă valabil. Prin urmare, stabilirea 
remuneraţiei din contractul de cesiune drepturi de autor nu s-a făcut nicidecum "cu acordul 
părţilor", suma fiind aceeaşi cu salariul său dintr-o lungă perioadă anterioară.  

Chiar dacă faptul că "a lucrat zi de zi, ca un angajat", că a beneficiat de concedii plătite şi 
că remuneraţia i s-a achitat în două tranşe lunare nu transformă contractul de cesiune a 
drepturilor de autor într-unul individual de muncă, dovedeşte, fără putere de tăgadă, că în 
relaţiile sale de muncă nu s-a schimbat nimic.  

Pe perioada celor zece ani petrecuţi Ia Monitorul de Cluj a lucrat la sediul acestei 
publicaţii, dacă nu pentru altceva, pentru simplul motiv că nu a avut pe-atunci un calculator 
personal. În ultima perioadă cronicile târzii ale unor evenimente sportive le-a conceput la faţa 
locului şi le-a trimis prin poştă electronică la redacţie, la solicitarea conducerii editoriale a 
ziarului.  

Mai arată intimatul că anexa la contractul de cesiune a drepturilor de autor nr.161 din 
01.06.2007 a fost concepută în luna martie a anului 2008, cu ocazia semnării forţate a unui act 
datat cu mult timp înainte, şi nicidecum mai devreme. Diferenţele de la salariul său fix de 600 
RON şi până la 1332 sau 833 nu sunt altceva decât restanţe, achitate foarte târziu, ca urmare a 
unui diferend pe tema drepturilor de autor, diferend în care i s-a dat dreptate.  

Falsă este şi afirmaţia încheierii consensuale a contractului de cesiune a drepturilor de 
autor nr. 161 din 01. 06. 2007. Cum în relaţiile sale de muncă de la Monitorul de Cluj nu s-a 
schimbat practic nimic după trecerea la SC E.M.I. SRL, nu avea cum să consimtă întocmirea 
unui contract de cesiune a drepturilor de autor.  

Examinând cauza prin prisma motivelor invocate şi a dispoziţiilor legale incidente 
Curtea de Apel reţine următoarele: 

Până la data de 13.04.2007 reclamantul şi-a desfăşurat activitatea ca redactor în baza 
contractului individual de muncă nr. 24/01.01.2005 încheiat cu SC C.M. SRL. Prin Decizia nr. 
114/13.04.2007 contractul individual de muncă al reclamantului a fost desfăcut în baza disp. 
art. 65 din codul muncii. 

Între reclamant şi pârâta SC E.M.I. SRL a intervenit la data de 01.06.2007 contractul de 
cesiune drepturi de autor nr. 161/01.06.2007, încheiat pe durată de un an, cu începere de la 
data de 01.06.2007. 

Obiectul contractului îl constituie cedarea de către reclamant a dreptului de 
reproducere şi difuzare a scrierilor publicistice publicate în Monitorul de Cluj, Monitorul de 
Alba şi Monitorul de Sibiu. 

Contractul respectiv este semnat de ambele părţi, iar reclamantul nu a solicitat anularea 
acestui contract sau constatarea unei eventuale simulaţii a contractului respectiv. 

Reclamantul nu a făcut nici o dovadă în cauză a împrejurărilor menţionate în acţiunea 
introductivă în sensul că ar fi semnat contractul de cesiune abia în primăvara anului 2008 sau 
că consimţământul său ar fi fost viciat la momentul încheierii acestui contract.  

În raport de probele administrate Curtea reţine că raporturile juridice dintre părţi s-au 
derulat în temeiul contractului de cesiune valabil încheiat între acestea, iar împrejurările 
reţinute de instanţa de fond nu sunt de natură a contura concluzia că între părţi în realitate s-
ar fi derulat raporturi juridice de muncă. 

Astfel, în ceea ce priveşte remuneraţia stabilită prin contractul de cesiune, Curtea reţine 
că potrivit disp. art. 43 alin. 1 din Legea nr. 8/1996 „Remuneraţia cuvenită în temeiul unui 
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contract de cesiune a drepturilor patrimoniale se stabileşte prin acordul părţilor. Cuantumul 
remuneraţiei se calculează fie proporţional cu încasările provenite din utilizarea operei, fie în 
suma fixa sau în orice alt mod.” 

Conform anexei nr. 1 la contractul de cesiune menţionat părţile au stabilit de comun 
acord cuantumul remuneraţiei la suma de 600 lei, pentru publicarea articolelor în Monitorul 
de Cluj, indiferent de cantitate, pentru o perioadă egală cu o lună calendaristică. Părţile au mai 
convenit ca plata să fie efectuată în două tranşe, sub formă de avans în data de 28 a fiecărei 
luni şi lichidare în data de 13 a lunii următoare. 

La pct. 2 al aceleiaşi anexe s-a prevăzut că pentru publicarea articolelor în Monitorul de 
Sibiu şi Monitorul de Alba tariful se calculează astfel: 3 lei pentru o ştire de coloană, 10 lei 
pentru un articol mijlociu şi 20 lei pentru un articol mare. 

Având în vedere dispoziţiile art. 43 alin. 1 din Legea nr. 8/1996 potrivit cărora părţile 
contractante au posibilitatea de a stabili remuneraţia în orice mod, Curtea apreciază că 
împrejurarea că remuneraţia a fost achitată în două tranşe lunare nu este de natură a conduce 
la concluzia că aceasta ar fi avut în realitate un caracter salarial. 

Chiar dacă plata acestei remuneraţii a avut un caracter de continuitate, acest aspect este 
determinat de natura scrierilor ce au făcut obiectul drepturilor de autor cedate, respectiv 
scrieri publicistice ce urmau a fi utilizate în publicaţii cotidiene.  

Potrivit disp. art. 10 din codul muncii contractul individual de muncă este contractul în 
temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub 
autoritatea unui angajator, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu. 

Având în vedere că munca se prestează în cadrul unor raporturi juridice diverse, de 
drept civil, de drept comercial etc., de esenţa raportului de muncă sunt subordonarea 
salariatului faţă de angajator, ceea ce implică dreptul angajatorului de a da salariatului ordine 
şi dispoziţii executorii şi de a controla munca salariatului său, precum şi dreptul salariatului la 
un salariu. 

Clauza din contractul de cesiune prin care s-a prevăzut dreptul pârâtei cesionare de a 
refuza primirea scrierilor publicistice, în măsura în care acestea nu corespund condiţiilor şi 
calităţii cerute de cesionar, nu poate fi calificată ca fiind expresia subordonării reclamantului 
faţă de pârâtă, în sensul subordonării specifice raporturilor juridice de muncă. 

Clauza respectivă reglementează dreptul pârâtei cesionare de a refuza primirea unor 
scrieri publicistice şi nicidecum dreptul acesteia de a da dispoziţii obligatorii reclamantului cu 
privire la conţinutul sau în sensul modificării acestor scrieri. 

Pe de altă parte, faptul că anterior încheierii contractului de cesiune reclamantul a 
lucrat mai mulţi ani în cadrul redacţiei ziarului Monitorul de Cluj în baza unui contract de 
muncă încheiat cu un alt angajator, nu poate impune concluzia că şi activitatea desfăşurată de 
reclamant ulterior încetării contractului individual de muncă este de aceeaşi natură, câtă 
vreme între reclamant şi societatea pârâtă s-a încheiat un contract de cesiune a drepturilor de 
autor în care au fost prevăzute drepturi şi obligaţii ale părţilor specifice acestui contract. 

În contractul dintre părţi nu este prevăzută vreo obligaţie a reclamantului de a 
desfăşura activitate într-un anumit loc sau un program de lucru, iar la art. IV este prevăzută 
obligaţia reclamantului de a utiliza baza materială proprie pentru realizarea scrierilor 
publicistice. 

De altfel, nici reclamantul nu susţine că i s-ar fi impus un anumit program de lucru sau 
desfăşurarea activităţii la sediul redacţiei.  

Conform dispoziţiilor art. 42 din Legea nr. 8/1996 „Existenta şi conţinutul contractului 
de cesiune a drepturilor patrimoniale se pot dovedi numai prin forma scrisă a acestuia. Fac 
excepţie contractele având drept obiect opere utilizate în presa.” 

 Se constată astfel că legea cere forma scrisă a contractului de cesiune ad probationem, 
însă de la această regulă sunt exceptate contractele având ca obiect opere utilizate în presă.  

 Curtea constată că în cauză nu s-a făcut nici o dovadă că ulterior datei de 01.06.2008 
raporturile juridice dintre părţi s-au modificat în sensul stabilirii unor raporturi juridice de 
muncă 

 În raport de dispoziţiile art. 42 teza finală din Legea nr. 8/1996 şi având în vedere că 
reclamantul a continuat să încaseze remuneraţia conform contractului de cesiune de creanţă 
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anterior încheiat, Curtea reţine că şi pentru perioada 01.06.2008 – 31.01.2009 raporturile 
juridice dintre părţi au fost guvernate de dispoziţiile legale ce reglementează cesiunea 
drepturilor patrimoniale de autor. 

 Pentru considerentele expuse Curtea apreciază că recursul este fondat, astfel că, în baza 
disp. art. 312 alin. 1-3 cu referire la art. 304 pct. 9 şi 3041 C.proc.civ., va admite recursul 
declarat de pârâtă şi va modifica în tot sentinţa atacată în sensul că acţiunea formulată de 
reclamantul T.J.L. va fi respinsă ca neîntemeiată. (Judecător Georgeta Luminiţa Tîlvăr) 

 

Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Hotărâre judecătorească prin 
care s-a dezmembrat parcela din care face terenul asupra căruia se solicită 

intabularea dreptului de proprietate. Admitere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 525 din 10 februarie 2011  

Prin Sentinţa civilă nr. 4772 din 13.04.2010 a Judecătoriei Cluj-Napoca, a fost admisă 
plângerea formulată de petenţii Zaiu Nicolae Ovidiu şi C.I.E., au fost anulate încheierile 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj nr.93.019/2009, 93.013/2009 şi 
92.986/2009 şi s-a dispus intabularea dreptului de proprietate al petentei M.L. conform 
sentinţei civile nr. 3320/2009 a Judecătoriei Cluj-Napoca.  

 Pentru a pronunţa această hotărâre, judecătoria a reţinut că, prin încheierea de carte 
funciară nr. 92.986/2009, s-a respins cererea, pe motiv că prevederile sentinţei civile nr. 
3320/2009 se referă la o suprafaţă de 660 m.p., cuprinsă într-o suprafaţă mai mare de 1000 
m.p., fără a se dispune dezmembrare a întregii parcele şi fără a se depune act autentic sau act 
care să ţină loc de act autentic, conform cerinţelor art. 83 din Ordinul 663/2006.  

 Prin Încheierea de carte funciară 93013/2009, s-a respins cererea de intabulare a 
dreptului de proprietate dobândit prin aceeaşi sentinţă, pe motiv că documentaţia cadastrală 
nu îndeplineşte condiţiile legale.  

 Prin Încheierea 93019/2009, s-a admis cererea formulată.  
 Având în vedere dispoziţiile sentinţei civile nr. 3320/2009, s-a apreciat ca fiind nereale 

susţinerile din încheierile atacate, respectiv că nu s-a dispus dezmembrarea suprafeţei de 660 
m.p. şi că nu este depus act autentic, întrucât hotărârea judecătorească, care reprezintă un act 
autentic, nu poate fi cenzurată şi nepusă în executare de Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Cluj ori de alte instituţii.  

 Prin decizia civilă nr. 501/19.10.2010 a Tribunalului Cluj, apelul declarat de Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară a fost respins ca nefondat. 

 Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut că primul motiv invocat, 
respectiv acela al nepronunţării primei instanţe asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale 
pasive a O.C.P.I., nu poate fi primit, întrucât, din analiza hotărârii, rezultă că instanţa nu a 
avut în vedere existenţa vreunui pârât în cauză, soluţionarea cererii făcându-se prin raportare 
la dispoziţiile specifice procedurii necontencioase. Hotărârea nu a fost pronunţată în 
contradictoriu cu această persoană.  

 Pe fond, prin sentinţa civilă 3320/2009 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca, a fost 
admisă acţiunea civilă formulată de C.I.E. şi, având în vedere raportul de expertiză tehnică 
extrajudiciară, s-a dispus dezmembrarea unei parcele în suprafaţă de 660 m.p., din parcela cu 
nr. top 1310/1/4/1, înscrisă în CF 1330 Feiurd, parte dintr-un teren de 1000 m.p., înscris în TP 
27915/ 849/1995, emis pe numele lui V.M.. 

 Totodată, s-a dispus intabularea dreptului de proprietate în favoarea reclamantei 
asupra terenului, precum şi evidenţierea unei construcţii.  

Prin raportul de expertiză tehnică, parte integrantă din hotărâre, parcela din CF 1332 
Feiurd s-a dezmembrat în două, una cu o suprafaţă de 660 m.p., înscriindu-se în CF nouă în 
favoarea titularului menţionat în titlul de proprietate, V.M..  

 Aşa cum corect a remarcat şi reprezentanta intimatei, interesul în promovarea acţiuni 
(acţiune oblică) se rezumă doar la suprafaţa de 660 m.p. şi nu la întreaga suprafaţă de 1000 
m.p., cât măsoară întreaga parcelă, pentru care lui V.M. i s-a emis titlul de proprietate.  
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 Aşadar, nu există niciun interes ca iniţial să fie intabulată întreaga suprafaţă de teren ce 
a aparţinut lui V.M., din care o parte s-a transmis prin acte juridice validate pe cale atipică, 
prin hotărârea judecătorească pronunţată.  

Raportat la considerentele şi dispoziţiile cuprinse în hotărârea judecătorească, prin 
raportare şa conţinutul raportului de expertiză în cauză nu a pare ca fiind necesar a se dispune 
obligarea petentului la depunerea unui act de dezmembrare în conformitate cu prevederile art. 
83 din Ordinul ANPI nr. 663/2006, întrucât hotărârea judecătorească ce constituie un act 
autentic face referire la dezmembrarea solicitată de petentă, necesară pentru intabularea 
dreptului său de proprietate.  

 Împotriva acestei decizii, a declarat în termen legal recurs apelantul, solicitând 
modificarea ei, în sensul admiterii apelului, schimbării sentinţei apelate, cu consecinţa 
respingerii plângerii. 

 În motivarea recursului său, apelantul invocă din nou excepţia lipsei calităţii sale 
procesuale pasive, iar, pe fond, în măsura în care s-ar trece peste această excepţie, reiterează 
starea de fapt invocată în motivele de apel şi arată că înscrierea nu poate fi efectuată pentru că 
documentaţia cadastrală întocmită în vederea intabulării dreptului de proprietate nu a fost 
recepţionată, fiind transmisă asistentului registrator şi registratorului în vederea întocmirii 
încheierii de respingere. 

 Petenta, prin întâmpinare, a solicitat respingerea recursului ca nefondat, reiterând 
dispoziţiile deciziei pronunţate în apel. 

 Analizând recursul formulat prin prisma motivelor invocate, raportat la dispoziţiile art. 
304 pct. 9 Cod proc. civ., în care acestea pot fi încadrate, curtea apreciază că acesta nu este 
fondat, întrucât, în ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, aşa cum corect a 
reţinut tribunalul şi rezultă şi din dispozitivul sentinţei civile nr. 4772/2010 a Judecătoriei 
Cluj-Napoca, plângerea formulată de petenţi a fost soluţionată în procedură necontencioasă, 
hotărârea nefiind pronunţată în contradictoriu cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Cluj, acesta promovând apel în calitate de persoană interesată, în sensul art. 336 alin. 3 Cod 
proc. civ. 

 Pe fond, recurentul a reiterat motivele invocate în faţa instanţei de apel, la care aceasta 
a răspuns, fără a formula critici punctuale referitoare la considerentele deciziei pronunţate în 
apel, pe care curtea şi le însuşeşte în totalitate. 

 În plus, aşa cum se poate observa din motivarea apelului şi a recursului, recurentul îşi 
invocă propria culpă, întrucât a fost întocmită o documentaţie cadastrală şi au fost acordate 
numere cadastrale noilor parcele rezultate în urma pronunţării hotărârii judecătoreşti ce 
constituie titlul în baza căruia s-a solicitat înscrierea, prin care s-a dezlipit parcela iniţială de 
1000 mp, documentaţia fiind întocmită de un expert autorizat de Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Cluj şi purtând ştampila unui inspector de cadastru, recurentul refuzând 
recepţionarea documentaţiei cadastrale fără a justifica acest refuz, decât prin aceea că nu este 
însoţită de un act autentic de dezlipire, în condiţiile în care hotărârea judecătorească de care se 
prevalează petenţii este actul autentic prin care s-a dispus dezlipirea. (Judecător Andrea 
Annamaria Chiş) 

 

Scară interioară demolată nelegal. Obligare la reconstruirea ei 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 529 din 10 februarie 2011  

Prin sentinţa civilă nr. 3108/23.12.2009, pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus, s-a 
respins acţiunea civilă formulată de reclamantul T.A., prin mandatar Tomoiagă Maria, 
împotriva pârâtelor S.I., B.I. şi S.C.”G.”S.R.L. Vişeu de Sus, prin care s-a solicitat obligarea 
pârâtelor la reconstituirea scării secundare a imobilului situat în Vişeu de Sus, str. D. jud. 
Maramureş sau să autorizeze pe reclamant să facă această operaţiune, pe cheltuiala pârâtelor. 

Reclamantul a fost obligat să plătească pârâtelor suma de 500 lei cheltuieli de judecată 
parţiale, restul cheltuielilor fiind compensate. 



 176 

Pentru a pronunţa această hotărâre, judecătoria a reţinut că, prin contractul de vânzare 
cumpărare autentificat la notarul public sub nr. 1426/2004, G.A. vinde numitului T.A.,etajul 
imobilului situat în Vişeu de Sus, str. D., identificat sub c.f. şi nr.top., suprafaţă compusă din 
spaţiu comercial şi teren în suprafaţă de 66 m.p. De asemenea în acelaşi contract părţile 
stabilesc să transmită dreptul de servitute de trecere din c.f. 6469 Vişeu de Sus în favoarea c.f. 
6468/1 şi din c.f. 6469 Vişeu de Sus în favoarea c.f. 6468/2 conform încheierii nr. 1007/1997. 

 Prin declaraţia autentificată la notarul public vânzătorul G.A., declară că la data 
cumpărării imobilului de către T.A., în spatele magazinului există scară de incendiu comună cu 
ceilalţi coproprietari,fapt specificat în contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 
1426/2004 şi că se transmite şi dreptul de servitute de trecere care include şi această scară de 
incendiu. 

 Din concluziile raportului de expertiză în speţă răspunsul la întrebarea 2 din 
chestionar, a rezultat faptul că reclamantul a cumpărat doar etajul clădirii având dreptul la 
servitutea de trecere pentru accesul la etaj pe terenul proprietate de stat alăturat clădirii, situat 
pe nr. top. 291/a/1/a/1/b/2/IX în suprafaţă de 5 m.p. aşa cum rezultă din schiţa de 
dezmembrare nr. 2674/1997 avizată de OCOT Maramureş, precum şi cele reţinute în sentinţa 
civilă 1462/1997,că această servitute se constituie în urma contractelor de vânzare-cumpărare 
a familie G. care nu are altă cale de acces decât pe traseul stabilit de exp. O.A.. Coridorul în 
suprafaţă de 9,18 m.p.,cel aferent acelei scări demolate face parte din suprafaţa cumpărata de 
SC G. SRL, iar cea de la etaj aferentă aceluiaşi spaţiu,fiind cumpărată iniţial de G., ulterior 
T.A..,acestea fiind concluziile întrebării nr. 5. 

Spaţiile cumpărate de SC G. SRL respectiv G.A. s-au vândut celor doi chiriaşi,fără spaţii 
în diviziune sau servitute de trecere şi fără a acorda acces sau servitute de trecere celor două 
gestiuni de la etaj. 

Atât T.A. cât şi pârâtele SC G. SRL faţă de suprafeţele cumpărate deţin suprafeţe reale 
în plus, fapt constatat la finalul expertizei. 

Reclamantul prin contractul de vânzare-cumpărare din 30 iulie 2004 a cumpărat 
dreptul de proprietate asupra spaţiului comercial în suprafeţele identificate de către cei doi 
experţi şi de asemenea i s-a transmis un drept de servitute de trecere prin acelaşi contract în 
favoarea imobilului cumpărat,pârâtele neavând nici o obligaţie faţă de imobilul de la 
etaj,cumpărat de către reclamant, aşa cum rezultă din cercetarea la faţa locului şi concluziile 
celor doi experţi. 

Scara de incendiu se află pe servitutea constituită prin sentinţa civilă menţionată mai 
sus,înainte ca reclamantul din cauza de faţă să fi cumpărat imobilul,nefiind întrunite nici unul 
din motivele de art. 616 şi urm. din Cod civil. 

Prin Decizia civilă nr. 159/A din 29.09.2010 pronunţată de Tribunalul Maramureş s-a 
respins ca nefondat apelul declarat de T.A. în contra sentinţei civile nr. 3108 din 23.12.2009 
pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus, judeţul Maramureş.  

 A fost obligat apelantul T.A. să plătească intimatelor S.I. şi B.I. suma de 2890 lei 
cheltuieli de judecată în apel.  

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut următoarele: 
Instanţa fondului a făcut o analiză completă a tuturor probelor de la dosar, reiterând 

aspectele din lucrările de expertiză efectuate în cauză, iar părerea formată judecătorului 
fondului este întregită de deplasarea la faţa locului, astfel că nu se poate reţine că nu s-a 
pronunţat asupra unei probe concludente în cauză, de altfel neprezentând relevanţă, raportat 
la obiectul acţiunii introductive, dacă desfiinţarea scării în litigiu s-a făcut cu sau fără 
autorizaţie. 

În privinţa necesităţii analizării dreptului de proprietate asupra scării s-a reţinut că 
prezenta cauză a urmat mai multe cicluri procesuale, aflându-se în rejudecare după casare, 
investirea instanţei de rejudecare făcându-se prin îndrumarul de casare, în sensul că, în 
rejudecare instanţa va verifica susţinerile reclamantului, raportat la titlurile deţinute de acesta, 
respectiv a dreptului de acces invocat şi a dreptului de servitute, 

Apreciind că nu se verifică nici unul din motivele de apel, prin prisma celor reţinute, s-a 
respins apelul. 
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În temeiul art. 274 Cod procedură civilă, apelantul a fost obligat la suportarea 
cheltuielilor de judecată ocazionate intimaţilor, conform notei de cheltuieli depusă la dosar. 

 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul T.A. solicitând modificarea 
deciziei în sensul admiterii acţiunii formulate de către reclamant, cu cheltuieli de judecată.  

 În motivare s-a arătat că hotărârea recurată a fost dată cu aplicarea greşită a legii, 
instanţa săvârşind o eroare prin aprecierea că ar fi vorba despre o obligaţie personală a 
intimatelor faţă de reclamant deşi s-a subliniat că este vorba despre un drept real de 
coproprietate, respectiv servitute şi nicidecum despre o simplă creanţă. 

 În mod greşit se reţine că scara de incendiu se află pe servitutea constituită prin 
sentinţa civilă nr. 1462/1997 pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus, servitutea constituită 
prin acea sentinţă neavând nici o legătură cu spaţiul din interiorul clădirii ocupat de scara 
demolată de către intimaţi, în aceste condiţii art. 616 C.civ. fiind inaplicabil în speţă, 
reclamantul nepretinzând nici un moment că imobilul aflat în proprietatea sa ar fi lipsit de 
acces la un drum public. 

 Instanţa de apel a omis să cerceteze temeiurile juridice invocate de reclamant, în aceste 
condiţii făcând în mod greşit aplicarea art. 616 C.civ., nemotivând în nici un fel afirmaţia că nu 
se verifică nici unul din motivele de apel. 

 Dreptul real al reclamantului asupra scării în litigiu există indiferent de aprecierea că 
aceasta face parte din spaţiul cumpărat de SC G. SRL sau face parte dintr-o casă a scărilor 
comună spaţiilor comerciale de la parter şi etaj. 

 Astfel, în cazul în care scara, inclusă în casa scărilor comună ar reprezenta un bun 
distinct, faptul că acest spaţiu nu a făcut obiectul contractelor de vânzare-cumpărare, fiind 
confirmat de expertizele efectuate în cauză, ne-am afla în prezenţa unui drept de coproprietate 
forţată şi perpetuă care nu poate fi sistată prin voinţa unuia dintre coproprietari. Din 
momentul în care cele două niveluri ale clădirii au avut proprietari diferiţi au fost întrunite 
condiţiile pentru naşterea coproprietăţii forţate asupra casei scărilor, cota din dreptul de 
proprietate asupra casei scărilor transmiţându-se chiar în lipsa oricărei precizări în contractele 
de vânzare cumpărare, potrivit principiului accesorium sequitur principale, fiind incident art. 
1325 C.civ. 

 În argumentarea acestui punct de vedere au fost invocate şi prevederile Legii nr. 
230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. 

 În această situaţie, desfiinţarea scării intrând în categoria actelor de dispoziţie 
materială, acestea nu pot fi făcute decât cu acordul tuturor coproprietarilor, acord care nu a 
fost obţinut de către pârâţi, aceştia fiind deci obligaţi să repare în natură prejudiciul cauzat 
prin demolarea scării. 

 În situaţia în care s-ar aprecia că scara a fost inclusă în partea care a revenit în 
proprietatea exclusivă a SC G. SRL, acţiunea formulată de către reclamant este întemeiată, 
aflându-ne în prezenţa unui drept de servitute. 

 Instanţa de apel a ignorat faptul că prin vânzarea parterului clădirii către un proprietar 
distinct au fost întrunite condiţiile pentru dobândirea unei servituţi prin destinaţia 
proprietarului în favoarea imobilului de la etaj. 

 Într-adevăr conform art. 625 C.civ. pentru ca o servitute să fie constituită prin 
destinaţia proprietarului, legea cere ca ea să fie continuă şi aparentă, însă prin excepţie art. 
627 C.civ. permite ca proprietarul să poată crea prin destinaţia sa şi o servitute necontinuă 
dacă această servitute se manifestă printr-un semn văzut şi dacă actul care constată separaţia 
imobilelor nu conţine nici o rezervă sau restricţie atingătoare de servitute. 

 În speţă proprietarul comun al imobilului, Statul Român a stabilit între cele două părţi 
ale imobilului parter şi etaj o stare de fapt corespunzătoare unei servituţi de trecere, stare de 
fapt care prin vânzarea parterului şi etajului clădirii la cumpărători diferiţi s-a transformat 
într-un veritabil drept de servitute fiind îndeplinite toate condiţiile impuse de art. 625 C.civ. 

 Se mai impune precizarea că desfiinţarea scării s-a făcut fără respectarea Legii nr. 
10/1995 privind calitatea în construcţii, fiind încălcate şi prevederile Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 

 În drept au fost invocate dispoziţiile art. 304 pct. 9 C.pr.civ., art. 274 C.pr.civ., art. 625-
627 C.civ., art. 998 C.civ., art. 1325 C.civ., Legea nr. 50/1991 şi Legea nr. 10/1995. 
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 În apărare intimatele au depus la dosar un script intitulat „concluzii scrise” prin care 
au solicitat respingerea recursului ca nefondat, cu cheltuieli de judecată. 

 Analizând recursul declarat de către reclamantul T.A. împotriva deciziei civile nr. 
159/2010 a Tribunalului Maramureş, Curtea reţine următoarele: 

 Raportat la motivele de recurs invocate de către reclamantul T.A. problema de drept 
care trebuie lămurită în vederea unei juste soluţionări a cauzei este aceea a regimului juridic al 
spaţiului pe care a existat scara demolată de către pârâţi. 

 În dosarul Curţii de Apel Cluj s-a depus extrasul de CF nr. 6468 Vişeu de Sus, extras 
eliberat la data de 23.02.2005, din care rezultă că imobilul în litigiu compus din teren plus 
clădire se afla iniţial în proprietatea Statului Român, dreptul de proprietate fiind înscris în CF 
în baza încheierii nr. 878-879/1995. Clădirea înscrisă în CF apare ca fiind compusă din parter 
plus un nivel şi spaţii comerciale la parter. 

 Din adresa nr. 148/21.03.2007 rezultă că imobilul în litigiu, respectiv construcţia, a fost 
edificată în anul 1960 în ceea ce priveşte parterul care a fost dat în administrarea SGCL Vişeu 
de Sus în anul 1968, etajul fiind construit ulterior de către ICSM Vişeu de Sus care în calitatea 
sa de proprietar l-a înstrăinat. 

 Raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit în dosarul nr. 1591/2006 al 
Judecătoriei Vişeu de Sus constată că spaţiul comercial situat în Vişeu de Sus, str. 22 
Decembrie, nr. 10 s-a aflat iniţial în proprietate de stat, ulterior spaţiile de la parter şi etaj fiind 
închiriate şi apoi înstrăinate în favoarea unor persoane juridice. 

 Acest lucru este confirmat şi de copia CF nr. 6468/1 Vişeu de Sus din care rezultă că 
imobilul în litigiu, respectiv etajul acestuia, s-a aflat iniţial în proprietatea Statului Român, în 
anul 1995 în baza sentinţei civile nr. 2282/1995 a Judecătoriei Vişeu de Sus înscriindu-se 
dreptul de proprietate al SC Irinel R SRL Vişeu de Sus cu titlu de cumpărare pentru o parte din 
suprafaţa etajului, din CF rezultând şi restul operaţiunilor succesive referitoare la acest imobil, 
ultimul proprietar înscris în CF fiind reclamantul T.A.. 

 Relevant este şi contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate încheiat sub nr. 
2/28.10.1999 între Serviciul de Gospodărie Comunală şi Locativă Vişeu de Sus şi SC G. SRL, 
din care rezultă că spaţiul comercial de la parterul clădirii a fost înstrăinat în favoarea SC G. 
SRL în temeiul HG nr. 505/1998 şi a HCL Vişeu de Sus nr. 10. În contract s-a prevăzut că 
spaţiul comercial care face obiectul contractului are o suprafaţă utilă de 79,04 m.p., „o dată cu 
acesta înstrăinându-se şi terenul aferent construcţiei şi spaţiul în indiviziune, cotă parte cu 
celelalte spaţii care compun acest imobil”. 

 Din raportul de expertiză tehnică întocmit în dosarul nr. 3681/336/2008 al 
Judecătoriei Vişeu de Sus rezultă că suprafaţa utilă utilizată de către SC G. SRL este de 99,30 
m.p., la aceasta adăugându-se şi suprafaţa de 3,85 m.p. aferentă rampei scării către etaj care 
nu este utilizată de către pârâtă. Suprafeţele comune necuprinse în suprafaţa utilă înstrăinată, 
suprafeţe care se suprapun peste cele ale reclamantului se întind pe 22,99 m.p. cuprinzând 
scara principală de acces, scara secundară de acces (cea în litigiu) şi WC, restul suprafeţei utile 
a parterului fiind de 78,29 m.p., diferenţa de 0,75 m.p. existentă faţă de suprafaţa care apare în 
contractul de vânzare-cumpărare putând fi justificată de o eroare de măsurătoare. Referitor la 
etajul clădirii expertul concluzionează în sensul că reclamantul este conform contractului de 
vânzare-cumpărare proprietar asupra unei suprafeţe utile de 88,50 x 2 m.p., suprafaţa de 
24,13 m.p. reprezentând spaţiile în indiviziune nefiind înstrăinate prin contractul de vânzare-
cumpărare iniţial în care figurează SGCL Vişeu de Sus în calitate de vânzătoare şi SC I.R. SRL, 
respectiv SC R. SRL în calitate de cumpărătoare. 

 Din coroborarea tuturor probelor menţionate mai sus se desprinde cu certitudine 
faptul că situaţia juridică a clădirii în litigiu este aceea a unei clădiri împărţite în mai multe 
unităţi distincte, aflate în prezent în proprietatea unor persoane fizice sau juridice diferite, 
fiind evident raportat la compunerea acestei construcţii că există spaţii care sunt în 
coproprietate forţată. 

 Iniţial, întregul imobil în litigiu, atât clădirea cât şi terenul aferent s-a aflat în 
proprietatea exclusivă a Statului Român, cele două societăţi, SC Viscom Vişeu de Sus, respectiv 
SGCL Vişeu de Sus având numai un drept de administrare asupra unei părţi din clădire, 
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înstrăinarea etajului clădirii, iar ulterior a parterului acesteia făcându-se de către cele două 
persoane juridice în temeiul actelor normative emise în acest scop. 

 În acest sens sunt Decretul -Lege nr.61/1990, Legea nr.85/1992, H.G. nr.389/2006 
astfel cum a fost modificată prin H.G. nr.505/1998. 

 La art.14 din Decretul-Lege nr.61/1990 şi la art.10 din Legea nr.85/1992 se prevede în 
mod expres că în momentul vânzării locuinţelor sau spaţiilor cu altă destinaţie edificate din 
fondurile statului, fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, în cazul unor 
proprietari diferiţi ai locuinţelor sau spaţiilor din aceeaşi clădire, aceştia au dreptul de 
proprietate comună asupra terenului aferent, spaţiilor auxiliare precum şi asupra tuturor 
bunurilor accesorii care prin natura lor nu pot fi folosite decât ca bun comun. Este deci evident 
că în cazul înstrăinării către proprietari diferiţi a spaţiilor de la parterul, respectiv etajul 
clădirii, spaţiile care prin natura lor nu pot fi folosite decât ca bun comun sunt şi rămân în 
coproprietate. 

 Atâta timp cât clădirea s-a aflat în proprietatea exclusivă a Statului Român nu s-a pus 
problema unor spaţii din clădire care să aibă un regim juridic diferit, această problemă 
apărând numai în momentul în care proprietarii etajului, respectiv a parterului clădirii au fost 
distincţi. 

 Faptul că în momentul înstrăinării spaţiului de la parterul clădirii s-a avut în vedere 
atât înstrăinarea unei suprafeţe care urma să revină în proprietate exclusivă a cumpărătorului 
cât şi a alteia care urma să rămână în indiviziune, rezultă chiar din conţinutul contractului de 
vânzare-cumpărare încheiat de SC G. SRL cu SGCL Vişeu de Sus, astfel cum s-a arătat mai sus. 
Chiar în cazul în care în contractul de vânzare-cumpărare nu s-ar fi făcut menţiunea despre 
spaţiile în indiviziune, raportat la regimul juridic al coproprietăţii forţate, spaţiul aflat în 
proprietate exclusivă nu putea fi înstrăinat fără spaţiul aflat în coproprietate forţată, conform 
principiului „accesorium sequitur principale”şi a prevederilor din actele normative analizate 
mai sus. 

 Având în vedere aspectele reţinute mai sus, stabilite pe baza probelor administrate în 
cauză, sunt lipsite de relevanţă statuările din raportul de expertiză întocmit în cauză şi din 
adresele emise de către unităţile vânzătoare în sensul că nu s-ar fi înstrăinat şi spaţiile în 
indiviziune ale clădirii, în aceste condiţii expertul apreciind care spaţii se află în proprietatea 
exclusivă reclamantului şi care în cea a pârâtei SC G. SRL. 

 În consecinţă, nici constatările primei instanţe menţinute de către instanţa de apel în 
sensul că ambele părţi deţin suprafeţe reale în plus faţă de cele cumpărate, spaţiile comerciale 
de la parter şi etaj înstrăinându-se fără a exista spaţii în indiviziune sau servitute de trecere în 
favoarea spaţiilor de la etaj, constatări bazate pe concluziile raportului de expertiză întocmit în 
cauză, nu au suport probator şi, în consecinţă, nici temei de drept. 

 În aceste condiţii, desfiinţarea de către pârâte a scării secundare de acces la etaj, scară 
edificată într-un spaţiu în indiviziune al clădirii în litigiu, s-a făcut în mod nelegal, cu 
încălcarea regimului juridic al dreptului de coproprietate forţată, regim care presupune 
obligaţia de a nu aduce atingere drepturilor simultane şi concurente de aceeaşi natură a 
celorlalţi coproprietari. 

 Raportat la cele reţinute anterior se apreciază că nu se mai impune analizarea celorlalte 
motive de recurs, chiar recurentul arătând că supune numai în subsidiar atenţiei instanţei o 
altă abordare juridică a problemei litigioase, care rămâne lipsită de obiect în condiţiile date. 

Prin urmare, în temeiul art. 312 alin. 3 C.pr.civ., Curtea va admite recursul declarat de 
reclamantul T.A. împotriva deciziei civile nr. 159 din 29.09.2010 a Tribunalului Maramureş, 
pe care o va modifica în sensul că, în temeiul art. 296 C.pr.civ. va admite apelul declarat de 
reclamant împotriva sentinţei civile nr. 3108/23.12.2009 a Judecătoriei Vişeu de Sus, 
schimbând sentinţa în sensul că va admite cererea formulată de reclamant în contradictoriu cu 
pârâtele S.I., B.I. şi SC G. SRL. 

Vor fi obligate pârâtele să reconstruiască scara secundară dintre parterul şi etajul 
clădirii situate în Vişeu de Sus, str. D., judeţul Maramureş, pe vechiul amplasament. 

În temeiul art. 274 C.pr.civ. instanţa va obliga intimatele S.I., B.I. şi SC G. SRL la plata 
în favoarea recurentului T.A. a sumei de 9388,45 lei cu titlu de cheltuieli de judecată aferente 
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tuturor fazelor procesuale, reprezentând taxe judiciare de timbru şi timbru judiciar, onorariu 
expertiză şi onorarii avocaţiale, cheltuieli de transport.(Judecător Câmpean Anamaria) 

 

Divorţ. Degradarea relaţiilor de căsătorie din culpa ambilor soţi 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 540 din 11 februarie 2011  

Prin sentinţa civilă nr. 2911/16 noiembrie 2009 a Judecătoriei Sighetu Marmaţiei s-a 
respins acţiunea civilă de divorţ înaintată de reclamantul R.I. domiciliat în comuna Bârsana 
nr. 699 jud. Maramureş, împotriva pârâtei R.M. cu acelaşi domiciliu. 

În considerentele sentinţei s-a reţinut că părţile s-au căsătorit la data de 25.01.1974. 
Copiii părţilor sunt în prezent majori. 

Divorţul, în condiţiile disp. art. 37 al. 2 şi 38 alin. 1 C.fam., se poate pronunţa atunci 
când, datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav şi iremediabil vătămate, 
încât continuarea căsătoriei a devenit cu neputinţă pentru cel care cere desfacerea. 

Motivele de divorţ trebuie să fie temeinice, adică reale, serioase. 
Separaţia în fapt invocată de reclamant nu poate constitui prin ea însăşi motiv de 

divorţ, atâta timp cât nu au fost dovedite neînţelegerile care au condus la separare. Martorii 
propuşi de reclamant au relatat că părţile locuiesc în imobile diferite, în aceeaşi gospodărie, nu 
cunosc cauzele separării în fapt a părţilor însă le-au văzut pe acestea muncind împreună în 
gospodărie. 

De asemenea, reclamantul a invocat faptul că pârâta refuză să-i gătească şi să-i spele 
hainele, aspect care nu a fost dovedit în cauză, mai mult, martora Popan Ileana a afirmat că 
ştie de la pârâtă că reclamantul a refuzat să-i permită acesteia să efectueze aceste activităţi. 

Acuzaţia de infidelitate a pârâtei nu a fost susţinută cu probele administrate, aceeaşi 
martoră arătând că aceasta a fost o simplă afirmaţie a reclamantului. 

Faţă de cele de mai sus, apreciind că în cauză nu au fost dovedite motive temeinice de 
divorţ, instanţa a respins acţiunea reclamantului.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel reclamantul R.I.. 
Prin decizia civilă nr. 163/A din 30.09.2010 pronunţată de Tribunalul Maramureş s-a 

admis apelul declarat de către reclamantul R.I., sentinţa civilă nr. 2911/16 noiembrie 2009 a 
Judecătoriei Sighetu Marmaţiei a fost schimbată în totalitate în sensul că s-a admis acţiunea 
reclamantului şi, în consecinţă: 

 S-a desfăcut din vina ambilor soţi, căsătoria încheiată între părţi la 25.01.1974. Pârâta 
îşi va relua numele purtat anterior încheierii căsătoriei, acela de „Roman”. 

 Pentru a pronunţa această decizie tribunalul a reţinut că separaţia în fapt a soţilor de o 
perioadă de timp semnificativă a fost probată şi în faţa primei instanţe. 

Cauzele acestei separaţii au fost în parte lămurite în faţa instanţei de apel, conducând la 
concluzia că situaţia soţilor se datorează culpei concurente a acestora. 

Neînţelegerile dintre cei doi durează de foarte mulţi ani culminând cu separarea lor în 
fapt. Martorii audiaţi în apel arată că au asistat la certuri dintre soţi, că cei doi au mai ajuns o 
dată pe punctul de a divorţa şi că neînţelegerile dintre cei doi sunt ireconciliabile. 

În aceste condiţii, chiar dacă culpa reclamantului pare a fi mai bine conturată, 
tribunalul a apreciat că există motive temeinice pentru desfacerea căsătoriei, continuarea 
relaţiilor matrimoniale fiind imposibilă. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta R.M. solicitând admiterea recursului, 
modificarea deciziei în sensul respingerii apelului formulat de reclamant. 

În motivare a arătat că nu sunt îndeplinite cerinţele dispoziţiilor art. 38 alin. 1 C. fam., 
continuarea căsătoriei nefiind imposibilă. 

Într-adevăr părţile sunt separate în fapt, locuind în încăperi diferite, însă această 
separaţie nu se datorează recurentei ci refuzul de coabitare din partea intimatului, care a 
refuzat serviciile de a-i face de mâncare şi a-i spăla hainele din partea recurentei. 
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 Acuzele din partea intimatului, în sensul că recurenta ar fi avut relaţii cu un alt bărbat 
nu au fost probate, sora reclamantului făcând trimitere la spusele reclamantului, fără fapte 
concrete. 

 Consideră că atitudinea şi perseverenţa reclamantului în a divorţa nu poate fi explicată 
decât printr-un orgoliu personal, fără o apreciere reală a repercusiunilor de ordin familial, 
inclusiv asupra copiilor ce au rezultat din căsătorie. 

 Arată că culpabil de separaţia părţilor în fapt şi de stare de neînţelegeri actuale, este în 
exclusivitate reclamantului, căruia nu-i este îngăduit legal a profita de culpa lui exclusivă în 
desfacerea căsătoriei. 

 Reclamantul R.I. prin întâmpinare a solicitat respingerea recursului. 
 Analizând recursul prin prisma motivelor invocate, curtea constată că 

acesta nu este fondat, urmând a fi respins pentru următoarele considerente: 
În motivarea recursului s-a arătat de către recurent că nu sunt îndeplinite cerinţele 

dispoziţiilor art. 38 alin. 1 C. fam., continuarea căsătoriei nefiind imposibilă. Într-adevăr 
părţile sunt separate în fapt, locuind în încăperi diferite, însă această separaţie nu se datorează 
recurentei ci refuzul de coabitare din partea intimatului, care a refuzat serviciile de a-i face de 
mâncare şi a-i spăla hainele din partea recurentei. 

Curtea reţine că starea de fapt reţinută de instanţele de fond nu poate fi reapreciată de 
instanţa de recurs iar prin prisma stării de fapt reţinute se poate constata existenţa motivelor 
temeinice, datorită cărora raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei 
nu mai este posibilă, condiţie prevăzută de art. 38 alin. 1 Cod familiei. 

Aceste motive temeinice reţinute de instanţa de apel constau în separaţia în fapt a 
soţilor de o perioadă de timp semnificativă datorită neînţelegerile ireconciliabile dintre cei doi 
soţi, or la menţinerea despărţirii în fapt o astfel de perioadă fiecare dintre părţi a avut o 
contribuţie ca şi la stabilirea unui climat de neînţelegere iar o astfel de atitudine cu privire la 
aceste două aspecte se poate constitui în culpa de care face vorbire recurenta, şi care aparţine 
ambelor părţi, dat fiind că ambele au purtat discuţii în contradictoriu, s-au certat şi au făcut 
posibilă astfel ajungerea la despărţirea în fapt şi la climatul de neînţelegere. 

Ori aceste neînţelegeri dacă sunt ireconciliabile fac imposibilă continuarea căsătoriei iar 
instanţa de apel nu şi-a întemeiat soluţia pe o stare de fapt în care să fi reţinut că recurenta ar 
fi avut relaţii cu un alt bărbat. 

Trebuie subliniat că nu doar unele fapte se pot constitui în motive temeinice sau în fapte 
care să atragă culpa, cum ar fi în opinia recurentei relaţiile extraconjugale, ci se pot constitui în 
astfel de motive şi cele reţinute de instanţa de apel, indicate mai sus, anume separaţia în fapt a 
soţilor de o perioadă de timp semnificativă datorită neînţelegerile ireconciliabile dintre cei doi 
soţi, derivate din discuţii în contradictoriu, certuri care au făcut posibilă astfel ajungerea la 
despărţirea în fapt şi la climatul de neînţelegere. 

 Prin urmare culpabil de separaţia părţilor în fapt şi de stare de neînţelegeri actuale, nu 
este în exclusivitate reclamantul, ci culpa aparţine ambelor părţi. Dacă s-ar fi dovedit că 
recurenta nu ar fi participat la certuri atunci nu ar fi avut o contribuţie la despărţirea în fapt şi 
culpa aparţinea doar reclamantului şi nu ar fi fost îndeplinite condiţiile de desfacere a 
căsătoriei dar cum o astfel de stare de fapt nu a fost reţinută reiese şi culpa recurentei la 
destrămarea căsătoriei. 

În temeiul prevederilor art. 312 alin . 1 şi art. 299 şi urm. Cod procedură civilă, curtea 
urmează să respingă ca nefondat recursul, nefiind incidente nici unul din motivele de casare 
sau modificare prevăzute art. 304 Cod procedură civilă. (Judecător Ioan Daniel Chiş) 

 

Decizie de imputare prin care fostului angajat i s-au reţinut drepturi salariale, 
fără existenţa unui titlu executoriu. Nelegalitate  

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 573 din 15 februarie 2011  

Prin sentinţa civilă nr. 570 din 09.04.2010 pronunţată de Tribunalul Maramureş s-a 
admis în parte acţiunea civilă formulată de reclamantul G.I., în contradictoriu cu pârâta S.C. I. 
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S.A. şi în consecinţă s-a constatat nulitatea deciziei de imputare nr. 197/21.09.2009 emisă în 
sarcina reclamantului şi a fost obligată pârâta să restituie reclamantului suma de 786 lei, 
reţinută în baza acestei decizii. 

S-au respins celelalte capete de cerere. 
 Pentru a pronunţa această sentinţă tribunalul a reţinut că reclamantul a fost angajat al 

pârâtei în baza contractului individual de muncă încheiat pe durată nedeterminată, în meseria 
de zidar, începând cu data de 20.11.2008. 

La data de 11.05.2009, în baza actului adiţional nr. 3012/ 12.05.2009, întocmit pe baza 
deciziei 60/08.05.2009 reclamantul a fost promovat în funcţia de maistru, iar în baza actului 
adiţional 5527/10.08.2009, întocmit în baza deciziei nr. 163/07.08.2009 a fost încadrat ca şef 
de echipă. Potrivit înscrierilor din carnetul de muncă, de la poziţia 58, efectuate în baza adresei 
pârâtei nr. 6391/14.09.2009 la data de 16.09.2009, contractul individual de muncă al 
reclamantului a încetat în temeiul art. 55 lit. b Codul muncii., acesta semnând nota de 
lichidare întocmită la data de 14.09.2009, odată cu nota de lichidare fiindu-i predat 
reclamantului şi carnetul de muncă. 

Măsura încetării raportului de muncă nu a fost contestată.  
Prin decizia de imputare nr.197/21.09.2009, emisă de intimată, s-a stabilit recuperarea 

de la reclamant a sumei de 786 lei, reprezentând prejudiciu cauzat pârâtei din vina acestuia, 
suma stabilită fiind reţinută din drepturile salariale cuvenite reclamantului. 

Cu privire la această decizie, instanţa având în vedere că potrivit art. 164 din Codul 
muncii “Nici o reţinere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor şi condiţiilor 
prevăzute de lege”, a invocat din oficiu, prin prisma dispoziţiilor art.137 cod procedură civilă, 
excepţia nulităţii deciziei de imputare, excepţie care face de prisos analizarea temeiniciei 
deciziei de imputare. 

Cu excepţia reţinerilor din salariu pentru sumele determinate de către angajator 
reprezentând impozite şi contribuţii, celelalte reţineri se efectuează numai în temeiul unui titlu 
executoriu şi în cadrul procedurii executării silite. Mai mult, reţinerea daunelor cauzate 
angajatorului nu poate fi efectuată pe baza oricărui titlu executoriu, ci numai în baza unei 
hotărâri judecătoreşti definitive si irevocabile. 

Prin înscrisul depus la dosar, pârâta a fost de acord cu admiterea excepţiei nulităţii 
deciziei de imputare, invocând totodată, excepţia tardivităţii contestării deciziei de încetare a 
contractului individual de muncă. 

Instanţa a apreciat că această excepţie este lipsită de obiect, reclamantul aşa cum şi-a 
precizat acţiunea la fila 52 din dosar, nu contestă măsura încetării contractului individual de 
muncă ci doar dispoziţia de schimbare din funcţie. 

Cu privire la dispoziţia de schimbare din funcţia de maistru ,respectiv decizia nr. 
163/07.08.2009 , având în vedere dispoziţiile art.283 Codul muncii se reţine că, cererile în 
vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate: “a) în termen de 30 de zile 
calendaristice de la data în care a fost comunicată decizia unilaterală a angajatorului 
referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului 
individual de muncă;” 

Deşi nu s-a făcut dovada comunicării efective a deciziei de schimbare din funcţie, 
reclamantul nu a contestat comunicarea acesteia, iar măsura dispusă prin aceasta a fost şi 
cauza nemulţumirilor sale care au dus la încetarea raporturilor de muncă. 

Faţă de considerentele de drept reţinute, atacarea deciziei de schimbare din funcţie 
apare ca tardivă, dar având în vedere că la momentul formulării contestaţiei împotriva acesteia 
raportul de muncă dintre părţi era deja desfăcut, cererea de anulare a deciziei de schimbare 
din funcţie este lipsită de interes, fiind apreciată şi nefondată. 

În privinţa daunelor morale solicitate de reclamant s-a reţinute, astfel cum a statuat şi 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, că, în temeiul răspunderii patrimoniale a angajatorului, 
astfel cum este reglementată în art. 269 alin. (1) din Codul muncii, pot fi acordate daune 
morale salariaţilor numai în ipoteza în care legea le prevede ori au fost înserate în contractul 
colectiv de muncă sau în contractul individual de muncă anumite clauze referitoare la 
răspunderea angajatorului şi pentru asemenea daune. 
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Cum în speţă nu s-a făcut dovada în sensul arătat, acestea au fost apreciate ca 
neîntemeiate, astfel cum a fost apreciată şi solicitarea de acordare a daunelor materiale, care 
nu au fost dovedite. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul G.I. solicitând admiterea 
recursului, modificarea în parte a Sentinţei civile nr. 570/2009, în sensul constatării nulităţii 
absolute a Deciziei 163/07.08.2009 şi modificarea în cartea de muncă la funcţia de maistru şi 
obligarea intimatei la plata daunelor morale solicitare, respectiv 10.000 lei.  

În motivarea recursului a arătat că a solicitat ca în contradictoriu cu intimata să se 
anuleze decizia de imputare obligarea la plata daunelor morale şi nulitatea absolută a Deciziei 
nr. 163-07.08.2009, pe care a criticat-o pentru nelegalitatea acesteia, raportat la faptul ca nu 
se putea dispune schimbarea funcţiei deţinute decât cu respectarea legislaţiei, respectiv ca o 
sancţiune sau cu acordul salariatului, în prezenta cauza nu au fost incidente nici unul dintre 
cele doua cazuri prevăzute expres de legiuitor, încălcându-se flagrant prevederile art. 266 alin. 
A,b,c,d, 267 al 1-4, 268, al.2 şi urm din Codul muncii.  

In ceea ce priveşte cererea de constatare a nulităţii absolute a deciziei de schimbare din 
funcţie, instanţa a respins aceasta excepţie apreciind-o ca lipsita de interes raportat la faptul ca 
nu a înţeles sa atace decizia de încetare a contractului de munca, apreciind astfel ca excepţia 
nulităţii absolute ar fi tardivă şi raportat la faptul că raporturile de munca cu intimata erau 
încetate ar apărea această cerere ca lipsita de interes. 

Apreciază ca aceste aspecte avute în vedere de către instanţa de fond se întemeiază pe 
susţineri neconforme cu starea de fapt şi cu probatoriul administrat, având în vedere ca a 
invocat cauze de nulitate absoluta, aceste motive de nulitate absoluta pot fi invocate oricând, 
ele sunt imprescriptibile un act nul nu poate să producă nici un efect, iar cererea de a fi radiată 
o menţiune făcută în cartea de muncă în baza unui act nul consideră ca este perfect admisibilă.  

Nu poate fi reţinuta lipsa de interes a reclamantului în operarea acestei modificări, 
chiar raportat la faptul ca raportul de munca cu intimata a încetat, aflând de aceasta decizie de 
schimbare a funcţiei doar la data când a primit carnetul de muncă deci cu ocazia încetării 
raportului de muncă cu intimata.  

Interesul este vădit şi actual, cu atât mai mult cu cât este în căutarea unui alt loc de 
munca, şi la toate interviurile unde se prezintă i se cere carnetul de munca, CV, iar potenţiali 
angajatori pleacă de la premisa ca aceasta înscriere are caracterul unei retrogradări, iar acest 
lucru este de natura să-i creeze un dezavantaj şi un handicap în negocierea cu un potenţial 
angajator cât şi în a găsi un loc de muncă.  

Consideră că daunele morale solicitate sunt pe deplin justificate, raportat la faptul că a 
avut de suferit traume morale care sunt greu de reparat, aşa cum ele au fost detaliate prin 
scriptul denumit - cerere pe fond.  

Pârâta SC I. SA Baia Mare prin întâmpinare a solicitat respingerea recursului. 
Analizând recursul formulat, prin prisma motivelor invocate, Curtea constată că 

acesta este nefondat, urmând a fi respins pentru considerentele ce se vor arăta în 
continuare: 

Potrivit art.283 Codul muncii, cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă 
pot fi formulate: “a) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicată 
decizia unilaterală a angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, 
suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă”. 

În şedinţa publică din data de 19.03.2010, în faţa instanţei de fond, contestatorul a 
învederat instanţei că decizia i-a fost comunicată la trei zile după data de 07.08.2009. Ca 
atare, nu pot fi reţinute susţinerile din recurs potrivit cărora contestatorul ar fi luat cunoştinţă 
de conţinutul deciziei abia la data la care a primit carnetul de muncă. 

Raportat la data recunoscută de către contestator în faţa instanţei de fond, în mod 
corect aceasta a admis excepţia tardivităţii contestaţiei şi a dispus în consecinţă respingerea 
acesteia. 

În ceea ce priveşte petitul privind obligarea pârâtei la plata daunelor morale, curtea 
reţine că acesta se subsumează constatării nulităţii sau netemeiniciei deciziei de schimbarea 
locului de muncă. Or, câtă vreme nu s-a dovedit caracterul ilicit al faptei prejudiciabile, Curtea 
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reţine că nu sunt îndeplinite condiţiile angajării răspunderii materiale a angajatorului, nici sub 
aspectul daunelor morale. 

În consecinţă, constatând că instanţa de fond a pronunţat o hotărâre legală şi temeinică, 
în temeiul art. 304 ind. 1 raportat şi art. 312 C.pr.civilă, curtea va respinge ca nefondat recursul 
declarat de reclamantul G.I. împotriva sentinţei civile nr. 570 din 09.04.2010 a Tribunalului 
Maramureş pe care o va menţine. (Judecător Dana Cristina Gârbovan) 

 
 

Servitute de trecere pietonală şi auto. Loc devenit înfundat ca urmare a 
construirii unui pasaj auto 

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori 
şi familie, decizia nr. 600 din 16 februarie 2011 

Prin sentinţa civilă nr. 6496/14.05.2010, pronunţată a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a 
admis cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii C.A. şi C.I. împotriva pârâtului 
Statul Român prin Consiliul local Cluj-Napoca. 

S-a dispus instituirea unei servituţi de trecere pietonală şi auto pe o lungime de 8 metri 
şi o lăţime de 3 metri asupra imobilului proprietatea pârâtului înscris în CF nr. 128228 Cluj-
Napoca, A+59, nr. topografic 14914/1/2, în favoarea imobilului proprietatea reclamanţilor 
înscris în CF nr. 160302, A+1, nr. topografic 14915/1, conform raportului de expertiză 
întocmit. 

S-a dispus intabularea în cartea funciară a dreptului de servitute de trecere, stabilit în 
condiţiile mai sus menţionate.  

 Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Reclamanţii C.A. şi C.I. sunt proprietarii tabulari ai imobilului teren în suprafaţă de 774 

mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, potrivit sentinţei civile nr. 11384/2005, pronunţată de 
Judecătoria Cluj-Napoca şi potrivit extrasului CF nr. 160302 Cluj-Napoca, imobilul fiind 
înscris sub A+1 cu nr. topo 14915/1.  

Conform raportului de expertiză tehnică judiciară întocmit în cauză, imobilul mai sus 
arătat, proprietatea reclamanţilor, este situat în vecinătatea străzii Aurel Vlaicu din Cluj-
Napoca, zona pasajului de pe această stradă, iar datorită lucrărilor de construcţie a acestui 
pasaj terenul în discuţie nu mai are acces direct la stradă, existând o diferenţă foarte mare de 
nivel şi scările amenajate pe trotuar pentru circulaţia pietonală. A mai arătat expertul că 
accesul la acest teren se poate face doar din stradă, pe la capătul scărilor amintite, pe o 
lungime de 8 m şi lăţime de 3 m, necesară accesului auto, peste terenul vecin de la vest, acest 
din urmă teren fiind înscris în CF 128228 Cluj-Napoca A+59, nr. topo 14914/1/2, fiind 
proprietatea Statului Român, calea de acces indicată fiind cea mai scurtă şi necesitând 
amenajări minime. A concluzionat expertul că imobilul reclamanţilor nu are acces direct la 
drumul public, iar accesul se poate asigura peste terenul cu nr. topo 14914/1/2 înscris în CF 
128228 Cluj-Napoca. 

 Din extrasul CF nr. 128228 Cluj-Napoca rezultă că asupra terenului cu nr. topo 
14914/1/2 este proprietar Statul Român cu titlu de expropriere, terenul fiind în administrarea 
Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca.  

 La raportul de expertiză efectuat pârâtul Statul Român a formulat de două ori 
obiecţiuni, solicitând instituirea unei alte variante de acces la terenul reclamanţilor, din strada 
Târnavelor, fiind încuviinţate de către instanţă doar obiecţiunile formulate la data de 
24.02.2009. 

 Expertul a răspuns la primele obiecţiuni ale pârâtului, arătând că nu a propus varianta 
de acces dinspre strada Târnavelor deoarece diferenţa de nivel între această zonă şi terenul 
reclamanţilor este mare existând un taluz de aproximativ 2 metri, înălţime ce face dificilă şi 
costisitoare amenajarea accesului auto la terenul reclamanţilor. Totodată, expertul a indicat şi 
o a doua variantă de instituire a servituţii de trecere pe o lăţime de 3 m şi lungime de 90 metri, 
toată lungimea reprezentând o alee şi întinzându-se peste patru imobilele cu patru numere 
topografice diferite.  
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 Faţă de toate cele mai sus expuse, instanţa a concluzionat în sensul că terenul 
reclamanţilor înscris în CF 160302 Cluj-Napoca, A+1, nr. topo 14915/1, are regimul juridic al 
unui imobil fără acces/ieşire la calea publică, reclamând astfel instituirea unei servituţi de 
trecere în vederea asigurării uzului şi utilităţii acestuia. Ieşirea la calea publică urmează a fi 
asigurată pe drumul de acces cel mai scurt şi în aşa fel încât să producă fondului aservit o 
pagubă cât mai redusă, astfel cum stabileşte art. 617 cod civil.  

Aşadar, instanţa a dispus instituirea servituţii de trecere în varianta I propusă de expert, 
drumul de acces fiind în această variantă de 8 m lungime şi 3 metri lăţime, faţă de drumul de 
acces din varianta a II a ce are o lungime de 90 metri. Pârâtul nu a prezentat nici un motiv 
pertinent pentru care această variantă a drumului de acces nu ar putea fi instituită, neindicând 
instanţei posibilele pagube ce le-ar avea de suportat în această ipoteză. Or, atâta timp cât între 
cele două variante de ieşire la calea publică pârâtul nu a prezentat o diferenţă de pagube de 
suportat, instanţa a dispus instituirea servituţii pe drumul de acces cel mai scurt de 8 metri şi 
care necesită cheltuielile cele mai mici de amenajare. Mai mult expertul a arătat că cea de-a 
doua variantă a servituţii de trecere presupune o diferenţă mare de nivel între terenuri precum 
şi costuri mai mari, neexistând nici un impediment la faptul că servitutea se sfârşeşte în 
breteaua laterală a pasajului din strada Aurel Vlaicu.  

 Pentru considerentele arătate, instanţa, în baza art. 576 şi urm. C.civ., a admis cererea 
de chemare în judecată formulată de reclamanţii C.A. şi C.I. împotriva pârâtului Statul Român 
prin Consiliul local Cluj-Napoca.  

 În baza art. 22 şi 24 din Legea 7/1996, a dispus intabularea în CF a dreptului de 
servitute de trecere, stabilit în condiţiile anterior menţionate.  

 S-a luat act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.  
 Prin decizia civilă nr. 574/A/23.11.2010 a Tribunalului Cluj a fost respins ca nefondat 

apelul declarat de pârâtul Statul Român prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca 
împotriva sentinţei civile nr. 6496/14.05.2010, a Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost păstrată 
în întregime. 

A fost obligat apelantul să plătească intimaţilor C.A. şi C.I. suma de 500 lei, cheltuieli de 
judecată în apel. 

Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut că din raportul de expertiză 
tehnică judiciară rezultă că terenul în suprafaţă de 774 mp. cu nr. top. 14915/1, înscris în C.F. 
nr. 160302 Cluj, aflat în proprietatea intimaţilor reclamanţi, nu mai are acces în stradă 
datorită lucrărilor de construcţie a pasajului de pe strada Aurel Vlaicu. Expertul a stabilit de 
asemenea că există o diferenţă foarte mare de nivel şi scările amenajate pe trotuar pentru 
circulaţia pietonală. Accesul efectiv la teren se poate realiza doar pe la capătul scărilor 
amenajate pe trotuar pe o lungime de 8 m şi o lăţime de 3 m, necesară accesului auto peste 
terenul vecin spre Vest. Terenul vecin pe care se poate asigura accesul este înscris în C.F. nr. 
128228 Cluj, sub A+59, cu nr. top. 14914/1/2 în favoarea Statului Român. 

În cuprinsul raportului de expertiză întocmit în anul 2005 într-un al dosar al 
Judecătoriei Cluj-Napoca s-a stabilit că terenul se învecinează la Nord cu strada A. Vlaicu, la 
Est cu teren ce aparţine Statului Român şi pe care sunt edificate garaje particulare, la Sud cu 
terenul lui B.I., iar la Vest cu terenul aparţinând Statului Român. Expertiza examinată a fost 
dispusă de instanţă pentru identificarea terenului restituit în natură prin Hotărârea nr. 
265/15.07.1997, emisă de Comisia judeţeană pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 112/1995, 
în vederea intabulării dreptului de proprietate. 

Din analiza comparativă a planurilor de situaţie întocmite de cei doi experţi, a rezultat 
că susţinerile apelantului în sensul că ar exista şi o altă posibilitate de asigurare a accesului la 
terenul care a devenit loc înfundat după restituirea în natură, nu au nici un fundament. Astfel, 
parcelele situate pe cele două laturi ale terenului intimaţilor se află tot în proprietatea Statului 
Român. Mai mult, pe terenul situat pe latura estică a parcelei sunt edificate garaje, la care 
accesul se asigură în acelaşi mod.  

În altă ordine de idei, expertul a argumentat, atât în cuprinsul raportului întocmit 
iniţial, cât şi prin răspunsurile la obiecţiunile apelantului pârât motivele avute în vedere la 
stabilirea variantei propuse. În ceea ce priveşte limita estică a terenului, expertul a arătat nu a 
propus această variantă, deoarece diferenţa de nivel între această zonă şi terenul intimaţilor 
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reclamanţi este mare, existând un taluz de circa 1-2 m, înălţime ce face dificilă şi costisitoare 
amenajarea accesului auto la terenul în cauză. 

Tribunalul a apreciat că instanţa de fond a optat corect pentru varianta nr. I din raport 
în condiţiile în care potrivit variantei nr. II, servitutea de trecere ar fi de 3 m lăţime şi 90 m 
lungime până la strada Crişului.  

În consecinţă, tribunalul a constatat că varianta I propusă de expert pentru instituirea 
dreptului de servitute la parcela intimaţilor reclamanţi asigură drumul cel mai scurt la calea 
publică şi este de natură a produce pagube mai reduse fondului aservit, fiind în concordanţă cu 
cerinţele art. 617 C.civ.  

Este de remarcat faptul că apelantul a invocat lipsa altor variante fără să precizeze care 
ar putea fi acestea, având în vedere poziţionarea terenului şi vecinătăţile acestuia. În acelaşi 
timp, prin poziţia adoptată faţă de cererea reclamanţilor apelantul a ignorat faptul că accesul la 
garajele situate pe latura estică se asigură pe aceeaşi cale, susţinere a reclamanţilor 
necontestată, cum de altfel nu a fost contestată nici afirmaţia acestora în sensul că terenul a 
devenit loc înfundat după restituirea în natură a parcelei. 

Raportat la cele expuse, tribunalul a apreciat că sunt nefondate criticile examinate. 
În ceea ce priveşte critica vizând neacordarea despăgubirilor la care face trimitere art. 

616 teza finală C.civ., tribunalul a constatat că în cursul soluţionării cauzei la instanţa de fond 
pârâtul nu a formulat o asemenea cerere. Din textul legal menţionat nu rezultă că problema 
despăgubirii ar trebui să fie soluţionată de instanţă din oficiu. Mai mult, acţiunea pentru 
despăgubire este prescriptibilă, sens în care dispune expres art. 619 C.civ. 

În lumina considerentelor expuse, criticile apelantului au fost apreciate ca nefondate, în 
temeiul art. 296 Cod proc.civ., apelul pârâtului respins, iar în baza art. 274 Cod proc.civ., 
apelantul a fost obligat la plata cheltuielilor de judecată în apel în sumă de 500 lei, culpa 
procesuală a acestuia fiind dovedită. 

 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâtul recurent Consiliul local al 
municipiului Cluj-Napoca prin Primar, solicitând, în principal, casarea deciziei în temeiul art. 
304 pct. 9 C.pr.civ., trimiterea cauzei spre rejudecare în vederea refacerii raportului de 
expertiză, iar in subsidiar, admiterea recursului si modificarea deciziei. 

În motivarea recursului, se arată că aşa cum reiese si din actele depuse la dosarul 
cauzei, terenul în favoarea căruia se doreşte a se institui servitutea de trecere este înscris sub 
nr. top 14915/1. 

Instanţele de fond şi apel nu au ţinut seama de obiecţiunile formulate în două rânduri 
de către instituţia pârâtă. În acest sens, expertul ar fi trebuit sa propună mai multe variante de 
trecere înspre imobilul aflat în proprietatea reclamanţilor, si nu neapărat peste terenul aflat în 
proprietatea Statului Roman. Este de notorietate faptul ca terenurile aflate în proprietatea 
acestuia sunt în marea lor majoritate revendicate în temeiul legilor de retrocedare. 

Mai mult decât atât, varianta finală acceptată de către instanţe, respectiv traversează un 
trotuar, aflat în domeniul public al Statului Roman, care apoi ajunge în str. Aurel Vlaicu, 
aproape de o intersecţie, periclitând si siguranţa circulaţiei în zona respectivă. 

In situaţia în care instanţa de recurs consideră ca totuşi aceasta este cea mai oportună 
variantă de acordare a dreptului de servitute, pârâta insistă ca aceasta sa fie doar pietonală, 
dar, in opinia pârâtei, expertiza in cauza este deficitar întocmită, fiind incompleta, expertul 
urmând a propune si alte variante de servitute. 

In ceea ce priveşte servitutea de trecere auto recurentul arată că aceasta nu este 
obligatorie instituirea acestui gen de acces, depinzând de realităţile faptice din teren, de 
posibilitatea efectivă a realizării acesteia, in condiţii legale. 

Prin expertiza efectuata in cauză, nu s-a făcut niciun fel de evaluare a terenului 
aparţinând Statului Roman, în vederea acordării unei despăgubiri în favoarea acestuia, în 
calitate de proprietar al fondului aservit, în conformitate cu prevederile art. 616 Cod Civil, de 
care chiar reclamanţii s-au prevalat.  

Aceasta era soluţia de urmat, chiar în lipsa unei cereri reconventionale în acest sens, 
întrucât textul legal este fără echivoc, prevăzând pentru trecerea reclamată obligaţia corelativă 
a despăgubirii în proporţie cu pagubele ce s-ar putea ocaziona. Astfel, "proprietarul al cărui loc 
este înfundat, care nu are nicio ieşire la calea publică, poate reclama o trecere pe locul 
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vecinului sau pentru exploatarea fondului, cu îndatorirea de a-l despăgubi în proporţie cu 
pagubele ce s-ar putea ocaziona", 

Aceste prevederi, precum si cele ale art. 618 Cod civil, sunt destinate să diminueze 
paguba provocată fondului aservit căruia i se impune o sarcină care duce la ştirbirea dreptului 
proprietarului, chiar dacă aceasta reprezintă unica soluţie pentru folosirea locului înfundat. 

Ca urmare, la stabilirea concreta a drumului de trecere, trebuie sa se tina seama, in 
aceeaşi măsura, de interesele obiective si subiective ale proprietarului fondului aservit ca si de 
nevoia celui care reclamă trecerea, pentru ca numai astfel se poate garanta utilizarea 
netulburată a servituţii si respectarea sa de bună voie. 

Pe de alta parte, spre deosebire de alte servituţi legale, servitutea de trecere nu este 
gratuită, proprietarul fondului aservit fiind îndreptăţit să primească, de la proprietarul 
fondului înfundat, despăgubirea menţionată, care, în speţă, reprezintă numai echivalentul 
terenului de folosinţă căruia proprietarul ar fi lipsit prin realizarea drumului. 

Despăgubirea va trebui sa fie just calculată, echivalentul terenului luat din folosinţa 
proprietarilor însemnând folosinţa la preţul de circulaţie. Nimic nu se opune unei despăgubiri 
în natură, prin schimb de terenuri, daca părţile cad de acord, în acest sens, şi schimbul s-ar 
realiza cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege. 

Reclamanţii intimaţi nu au formulat întâmpinare, însă la termenul de judecată din 
9.02.2011 prezenţi fiind în instanţă, au învederat faptul că într-adevăr, drumul pe care se 
solicită instituirea dreptului de servitute este un trotuar, însă acesta constituie cale de acces la 
drumul public, atât pietonal, cât şi auto şi pentru alţi proprietari de imobile, situate în zonă 
care la rândul lor, sunt nevoiţi să iasă la calea publică (str. Aurel Vlaicu), atât pietonal, cât şi 
auto, astfel încât nu ar fi singurii care ar avea un astfel de acces. 

 Analizând recursul formulat prin prisma motivelor invocate, curtea constată că 
acesta este nefondat, urmând a fi respins pentru următoarele considerente, în completarea 
celor corect şi pertinent reţinute de instanţele de fond, care nu vor mai fi reluate. 

Terenul pentru care reclamanţii solicită instituirea dreptului de servitute le-a fost 
restituit acestora în baza hotărârii nr. 265/15.07.1997, emisă de Judeţul Cluj, Comisia 
Judeţeană pentru aplicarea Legii nr. 112/1995, reclamanţii intabulându-şi dreptul de 
proprietate în CF. 

La data restituirii terenul avea acces la calea publică – str. A. Vlaicu – însă, ulterior 
pârâtul a executat lucrări de consolidare în zonă, a ridicat un zid de beton, astfel încât în 
prezent terenul constituie loc închis. 

Ridicarea acelui zid de consolidare nu poate fi reţinut ca un act culpabil în sarcina 
pârâtului, întrucât lucrările de consolidare erau necesare infrastructurii Municipiului Cluj-
Napoca, însă în mod cert reclamanţii în baza dispoziţiilor art. 616 C. civil, pot reclama o trecere 
la calea publică peste terenul învecinat pentru exploatarea imobilului proprietatea lor. 

Instanţa de apel a analizat nu doar expertiza judiciară efectuată în prezenta cauză, ci şi 
expertiza efectuată cu ocazia soluţionării litigiului, având ca obiect intabularea dreptului de 
proprietate asupra terenului în suprafaţă de 774 mp, restituit în temeiul Hotărârii nr. 
265/1997. 

Coroborând concluziile ambelor rapoarte de expertiză prin analiza comparativă a 
planurilor de situaţie, corect a statuat instanţa de apel că varianta aleasă de prima instanţă 
pentru instituirea dreptului de servitute la imobilul proprietatea reclamanţilor corespunde 
optim cerinţelor art. 617 C. civil, constituind drumul cel mai scurt la calea publică şi de natură 
a produce pagube reduse fondului aservit. 

Argumentul principal invocat de pârât este faptul că imobilul fond aservit traversează 
un trotuar aflat în domeniul public al Statului Român, stabilirea servituţii de trecere auto 
periclitând siguranţa circulaţiei în zona respectivă. 

Susţinerea potrivit căreia imobilul pe care s-a instituit dreptul de servitute în favoarea 
reclamanţilor face parte din domeniul public, fiind trotuar, nu este reală. 

După cum reiese din cuprinsul raportului de expertiză efectuat în faţa primei instanţe şi 
din schiţa anexă, servitutea de trecere în varianta aleasă de către instanţele de fond este 
instituită peste terenul proprietatea pârâtului înscris în CF nr. 128228 Cluj, nr. top 14914/1/2. 



 188 

Aşa cum se poate observa pe schiţa anexă, servitutea de trecere este stabilită pe o 
porţiune a acestui imobil proprietatea privată a pârâtului, până la trotuar. 

Peste trotuarul care constituie într-adevăr domeniul public, reclamanţilor nu li s-a 
stabilit drept de servitute, întrucât, odată ajunşi la trotuar, trecând peste porţiunea pe care li s-
a stabilit dreptul de trecere, reclamanţii sunt deja la calea publică. Folosirea trotuarului de 
către reclamanţi urmează să se facă în acelaşi mod în care acesta este exploatat de către toţi 
ceilalţi proprietari ai imobilelor aflate în zonă. 

Evident că exercitarea dreptului de servitute auto conferit reclamanţilor va implica 
traversarea de către aceştia atât a porţiunii pe care s-a instituit dreptul de servitute în favoarea 
lor, cât şi a trotuarului, pentru a ajunge la stradă (Aurel Vlaicu). 

Însă, acesta este modul în care şi ceilalţi proprietari ai imobilelor situate în zonă ies cu 
autovehiculele la stradă – prin trecerea peste trotuar.  

Exercitarea dreptului de servitute auto în acest mod – singurul posibil în actuala 
infrastructură a municipiului Cluj-Napoca – implică deplina responsabilitate a reclamanţilor, 
în sensul de a nu periclita circulaţia în zona respectivă, orice eventuală faptă culpabilă produsă 
urmare a neglijenţei acestora, urmând a fi asumată de ei. 

Pentru aceste considerente, toate motivele vizând nelegalitatea hotărârii sub aspectul 
greşitei alegeri a variantei de stabilire a servituţii, atât din perspectiva faptului că ar fi existat şi 
alte posibilităţi de instituire a dreptului, cât şi din cea a faptului că fondul aservit desemnat de 
instanţele de fond este domeniu public, urmează a fi înlăturate ca nefondate. 

Nici motivul privind greşita neacordare a unei despăgubiri în favoarea pârâtului în 
proporţie cu pagubele ocazionate fondului aservit, nu este fondat. 

Aşa cum corect a reţinut instanţa de apel, această despăgubire nu poate fi acordată din 
oficiu proprietarului fondului aservit, formularea unei atare cereri în despăgubire fiind supusă 
principiului disponibilităţii părţilor în procesul civil. 

Pentru a putea beneficia de aceste despăgubiri, în prezentul cadru procesual pârâtul 
trebuia să formuleze în faţa primei instanţe o astfel de cerere. Această solicitare pârâtul a 
formulat-o pentru prima dată în apel, în cauză fiind incidente dispoziţiile art. 294 alin. 1 Cod 
proc.civ., potrivit cărora în apel nu se pot face alte cereri noi. 

Prin urmare, în mod corect instanţa de apel a respins această cerere formulată pentru 
prima dată în calea de atac. 

Pentru toate aceste considerente, constatând că toate motivele invocate în recurs sunt 
nefondate, în baza art. 312 alin. 1 Cod proc.civ., recursul promovat de pârât va fi respins ca 
nefondat. (Judecător Marta Vitos) 

 


