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1. Acţiune în revendicare. Dovada dreptului de proprietate. Admitere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 116 din 13 ianuarie 2012 

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, reclamanţii G.D.A., 
G.C.C., B.L., B.D. i-au chemat în judecată pe pârâţii G.S şi G.S.. 

Reclamanţii au solicitat instanţei obligarea pârâţilor la desfiinţarea împrejmuirii 
realizată la terenul înscris in CF 144724 Cluj, sub A+l, nr. top 12854, teren coproprietatea 
reclamanţilor, iar în sens contrar sa îi autorizeze la demolarea împrejmuirii pe cheltuiala 
pârâţilor; obligarea paraţilor de a le lăsa această suprafaţă de teren în deplină proprietate 
si folosinţă; evacuarea paraţilor din acest imobil,cu toate obiectele de inventar agricol 
aflate pe acesta. În motivarea cererii, reclamanţii au arătat că terenul în cauză a fost 
atribuit numitului O.S prin Decizia civilă nr. 2913/2000 a Curţii de Apel Cluj, iar ulterior le-
a fost vândut reclamanţilor printr-un contract autentic, terenul fiind însă împrejmuit fără 
drept de către pârâţi. 

Prin completarea depusă la termenul din 25.11.2005 pârâţii au invocat excepţia 
prescripţiei dreptului de a pune în executare dec. civ. nr. 2913/2000 a Curţii de Apel Cluj şi 
excepţia dobândirii de către pârâţi a dreptului de proprietate asupra terenului prin 
uzucapiune de scurtă durată. 

Prin acţiunea reconvenţională formulată la data de 10.02.2006 pârâţii au formulat 
acţiune reconvenţională şi au solicitat instanţei să constate că prin posesie de bună-
credinţă, prelungită de peste 20 de ani, au dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate 
cu privire la terenul înscris în CF 144724 Cluj-Napoca, în suprafaţă de 2000 mp. Prin 
întâmpinarea depusă la dosar reclamanţii au solicitat respingerea acţiunii 
reconvenţionale. La data de 07.06.2010 s-a admis excepţia insuficientei timbrări a cererii 
reconvenţionale. 

 Prin Sentinţa civilă nr. 11845/20.09.2010, pronunţată în dosarul nr. 6050/211/2010 
al Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a admis acţiunea  formulată de reclamanţii G.D.A., G.C.C., 
B.L., B.D. în contradictoriu cu pârâţii G.S şi G.S.. 

Au fost obligaţi pârâţii să lase în deplină proprietate şi folosinţă reclamanţilor 
terenul identificat prin raportul de expertiză depus la dosarul cauzei (fila 170 de dosar), în 



suprafaţă reală de 2228 mp identificat sub nr. topografic 12854/1/1/5 înscris în CF 144724 
Cluj ca având o suprafaţă de 2000 de mp.  

Au fost obligaţi pârâţii să ridice împrejmuirea existentă pe acest teren, în caz 
contrar reclamanţii fiind autorizaţi să o ridice pe cheltuiala acestora. 

 A fost respinsă ca insuficient timbrată cererea reconvenţională formulată de pârâţii 
G.S şi G.S.. 

Au fost obligaţi pârâţii să plătească reclamanţilor suma de 9.886,5 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Terenul în litigiu a fost identificat prin raportul de expertiză depus la dosarul cauzei. 

Expertul a arătat că terenul în litigiu prev. cu nr. top.  12854/1/1/5 înscris în CF 144724 Cluj 
are suprafaţa de  2000 de mp.  

Din actele depuse la dosarul cauzei, respectiv din copia şi extrasul CF nr. 144724 Cluj, 
decizia civilă nr. 648/2002 a Tribunalului Cluj, acte care se coroborează cu concluziile 
raportului de expertiză depus la dosarul cauzei, rezultă că asupra imobilului în cauză sunt 
proprietari reclamanţii. Este irelevant dacă aceştia au fost sau nu puşi în posesie, acest lucru 
neafectând dreptul lor de proprietate. 

Din raportul de expertiză întocmit depus la dosarul cauzei, rezultă că acest teren este 
ocupat de către pârâţi, care nu au invocat nici un titlu de proprietate asupra imobilului. Pe 
cale de consecinţă, rezultă că în speţă reclamanţii sunt proprietari neposesori ai terenului în 
litigiu, iar pârâţii sunt posesor neproprietari ai acestuia, fiind întrunite condiţiile pentru 
admiterea acţiunii în revendicare a reclamanţilor. 

În consecinţă, în baza art. 480 din Codul civil, instanţa a admis acţiunea şi i-a obligat 
pe pârâţi să le lase în deplină proprietate şi posesie terenul reclamanţilor, aspect care implică 
şi evacuarea pârâţilor şi ridicarea de către aceştia a obiectelor aflate în proprietatea lor de pe 
teren. De asemenea, instanţa i-a obligat pe pârâţi să ridice împrejmuirea existentă pe teren, 
identificată prin raportul de expertiză, reclamanţii fiind autorizaţi ca, în caz contrar să o 
ridice pe cheltuiala pârâţilor. 

Având în vedere că în privinţa acţiunii reconvenţionale a fost admisă excepţia 
insuficientei timbrări, instanţa a respins acţiunea reconvenţională ca insuficient timbrată. 

În baza art. 274 din Codul de procedură civilă instanţa i-a obligat pe pârâţi la plata 
către reclamanţi a sumei de 9.886,5 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxa 
judiciară de timbru de lei şi partea din onorariul experţilor achitată de reclamanţi. De 
asemenea, având în vedere că pârâţii nu au achitat 80 de lei pe care erau obligaţi să îi achite 
expertei V.M. şi 1200 de lei expertei V.F., instanţa a dispus obligarea pârâţilor prin dispozitiv 
la achitarea acestor sume. 

Prin decizia civilă nr. 273/A din 01.06.2011 pronunţată de Tribunalul Cluj s-a 
respins ca nefondat apelul declarat de pârâţii G.S. şi G.S. împotriva Sentinţei civile nr. 
11845/20.09.2010, a Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care a păstrat-o în întregime. 

Au fost obligaţi apelanţii să plătească intimaţilor G.D.A. şi G.C.C. suma de 1000 lei, 
cheltuieli de judecată în apel. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a reţinut următoarele: 
Prima critică referitoare la greşita reţinere a lipsei titlului pârâţilor apelanţi este 

nefondată , in condiţiile in care aceştia se prevalează de două hotărâri judecătoreşti  care au 
fost desfiinţate în recurs, astfel ca acestea nu mai produc efecte juridice.  

O.S, intervenient in Dos. 10669/1996 al Judecătoriei Cluj-Napoca in care a fost 
pronunţata Sentinţa 4453/1999, si apelant in Dos. 5782/1999 in care a fost pronunţata 
Decizia civila 1859/A/1999, a formulat recurs împotriva Deciziei civile nr. 1859/A/1999 
pronunţată de Tribunalul Cluj in Dos. 5782/I999. Prin Decizia Civila nr.2913/2000 
pronunţată  in Dos. 3106/2000, Curtea de Apel Cluj a admis recursul acestuia, în sensul ca a 
respins acţiunea formulata de G.S. si G.S., a admis cererea de intervenţie formulata de O.S, 
reţinând in considerentele deciziei ca obiectul antecontractului de vânzare cumpărare 
încheiat intre G.S., G.S. şi O.I. in anul 1980 l-a constituit doar casa, nu si terenul care nici 
măcar nu a fost menţionat in convenţia părţilor. De asemenea, Curtea de Apel a motivat ca 
paraţii recurenţi din dosarul de fata, numiţii G.S. si Susana, au dobândit dreptul de 



proprietate doar asupra terenului in suprafaţa de 1000 mp in temeiul art.23 alin 1 din Legea 
18/1991. 

Tot prin Decizia Civila a Curţii de Apel, moştenitorii def. O.I. au fost obligaţi să 
încheie cu intervenientul O.S contract autentic de vânzare cumpărare pentru suprafaţa de 
2000 mp teren, având in vedere antecontractul de vânzare cumpărare intervenit intre O.I. si 
O.S la data de 19 iulie 1996, înscrierea acestei suprafeţe intr-un CF nou, in caz contrar 
hotărârea urmând să ţină locul actului autentic. 

Iniţial  pârâţii apelanţi au invocat pe cale de excepţie prescripţia achizitivă asupra 
terenului în litigiu, însă la termenul din 13 ianuarie 2006 au înţeles  să invoce dobândirea 
dreptului de proprietate  prin uzucapiune in cadrul unei cereri reconvenţionale. 

Întrucât  apelanţii, reclamanţi reconvenţionali, nu au achitat taxa de timbru aferentă 
cererii reconvenţionale, aceasta a fost anulată ca netimbrată. 

Cererea reconvenţională fiind soluţionată pe excepţia nelegalei timbrări, potrivit disp. 
art. 137 alin  Cod pr.civ  instanţa nu mai avea posibilitatea să administreze o probă legată de 
fondul cererii reconvenţionale.  

După anularea cererii reconvenţionale ca netimbrată, nu s-a reactivat automat 
excepţia prescripţiei achizitive invocată iniţial. 

În plus, excepţia prescripţiei achizitive era nefondată raportat la temeiul de drept al 
uzucapiunii invocat de apelanţi,  respectiv dispoziţiile Codului civil. Posesia apelanţilor 
asupra terenului in litigiu a început in anul 1980, după intrarea in vigoare a Decretului Lege 
115/1938, or prin Decizia nr. 86/2007  dată în recurs in interesul legii, Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie a statuat că prescripţiile achizitive începute după intrarea in vigoare a Decretului 
Lege 115/1938 cad sub incidenţa acestui act normativ, nu a Codului civil.    

Limitele terenului in litigiu nu au fost contestate de către pârâţi, nici faptul că ocupă 
acest teren. Ceea ce contestă pârâţii apelanţi este doar îndreptăţirea  reclamanţilor la acest 
teren. Oricum, limitele terenului au fost  dovedite fără echivoc prin raportul de expertiză 
topografică administrat in cauză. 

Câtă vreme reclamanţii şi-au dovedit calitatea de proprietari asupra terenului in 
litigiu şi împrejurarea că pârâţii ocupă fără nici un titlu acest teren, acţiunea lor in 
revendicare întemeiată pe disp. art. 480, 481 Cod civil era pe deplin admisibilă şi întemeiată. 

Acţiunea  în revendicare a reclamanţilor nu era condiţionată de punerea prealabilă în 
executare a Deciziei civile  2913/2000 pronunţată  in Dos. 3106/2000 Curtea de Apel Cluj, 
căci de aceasta s-au prevalat apelanţii. De altfel această hotărâre nu cuprinde dispoziţii 
susceptibile de a fi puse in executare silită prin intermediul executorului judecătoresc. 

 Faţă de motivele arătate, în temeiul disp. art. 295 şi 296 Cod pr.civ. apelul pârâţilor 
G.S. şi G.S. împotriva Sentinţei civile nr. 11845/20.09.2010, a Judecătoriei Cluj-Napoca a fost 
respins ca nefondat, păstrând în întregime sentinţa atacată. 

În temeiul disp. art. 274 Cod pr.civ. apelanţii au fost obligaţi să plătească intimaţilor 
G.D.A. şi G.C.C.  suma de 1000 lei cheltuieli de judecată în recurs reprezentând onorariul 
avocaţial. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs pârâţii G.S. şi G.S. solicitând 
modificarea în sensul admiterii apelului declarat împotriva sentinţei civile nr. 11845/2010 a 
Judecătoriei Cluj-Napoca şi în consecinţă respingerea în totalitate a cererii formulate ca 
neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată. 

În motivare s-a arătat că un prim motiv de nelegalitate constă în aceea că instanţa de 
apel a refuzat fără temei legal să administreze proba cu martori solicitată de recurenţi pentru 
a dovedi dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra terenului în litigiu. 

Împrejurarea că pârâţii recurenţi nu au fost în măsură să achite taxa judiciară de 
timbru stabilită de către instanţă pentru cererea reconvenţională, aceasta fiind anulată, nu 
era de natură să justifice refuzul instanţei de fond şi a celei de apel de a analiza apărarea 
invocată pe cale de excepţie, apărare esenţială pentru corecta soluţionare a acţiunii 
principale. 

Au fost apoi detaliate motivele invocate în susţinerea excepţiei prescripţiei achizitive, 
arătându-se că atât sentinţa pronunţată de judecătorie, cât şi decizia pronunţată în apel sunt 
nemotivate din această perspectivă fiind deci lovite de nulitate absolută. 



Un alt motiv de recurs constă în aceea că cele două instanţe au încălcat prevederile 
art. 129 alin. 4 şi 5 C.pr.civ., nediscutându-se în contradictoriu excepţia de uzucapiune deşi 
era vorba despre o problemă esenţială pentru corecta soluţionare a pricinii. Instanţa de apel 
nu numai că nu a pus în discuţie necesitatea completării probaţiunii aşa cum stipulează alin. 
5 al art. 129 C.pr.civ., dar a respins solicitarea pârâţilor privind audierea unor martori prin 
care să dovedească dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune. 

A fost încălcat astfel dreptul pârâţilor la un proces echitabil, drept consacrat de art. 6 
din CEDO. 

În mod greşit s-a apreciat de către instanţa de apel că reclamanţii au dovedit calitatea 
de proprietari asupra terenului în litigiu, fiind vorba despre o dovadă pur formală.  

Este greşită aprecierea instanţei de apel în sensul că decizia nr. 2913/2010 a Curţii de 
Apel Cluj nu era susceptibilă de a fi pusă în executare silită. 

Prin decizia recurată se face confuzie în ceea ce priveşte parcela de teren de 2000 m.p. 
cu referire la care s-a dispus prin decizia civilă nr. 2913/2000 a Curţii de Apel Cluj obligarea 
moştenitorilor defunctului O.I. să încheie cu intervenientul O.S contract de vânzare-
cumpărare. O.S nu putea vinde reclamanţilor decât ceea ce i s-a atribuit prin decizie, 
respectiv parcela cu nr. topografic 12854/1/8, iar nu parcela cu nr. topografic 12854/1/5 care 
a fost atribuită pârâţilor. Eroarea de întabulare în CF se datorează unei erori de identificare 
topografică făcută de expertul V.F., care la rândul ei a preluat această eroare din raportul de 
expertiză a lui M.D., ignorând cele stabilite prin raportul de expertiză întocmit de P.I., raport 
care a stat la baza pronunţării deciziei civile nr. 2913/2000 a Curţii de Apel Cluj. 

În drept au fost invocate prevederile art. 304 pct. 7, 8 şi 9 C.pr.civ. 
În apărare, reclamanţii G.D.A., G.C.C., B.L. şi B.D. au formulat întâmpinare prin 

care au solicitat respingerea recursului ca nefondat, cu cheltuieli de judecată. 
În ceea ce priveşte primul motiv de recurs, cel referitor la nesoluţionarea excepţiei 

uzucapiunii invocate în întâmpinarea formulată de pârâţi, s-a arătat că acesta este nefondat. 
Prin scriptul intitulat „Completare la poziţia procesuală” depus în şedinţa publică din 

25.11.2005 pârâţii au invocat excepţia dobândirii dreptului de proprietate asupra terenului 
revendicat de reclamanţi prin uzucapiunea de scurtă durată. Excepţia a fost motivată prin 
omiterea dispozitivului deciziei civile nr. 2193/2000 a Curţii de Apel Cluj prin care s-a 
respins acţiunea formulată de G.S. şi G.S. şi s-a admis cererea de intervenţie formulată de 
O.S, în considerente arătându-se că  recurenţii Gall au cumpărat de la O.I. doar casa nu şi 
terenul, aceştia dobândind dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 1000 m.p. teren în 
baza Legii nr. 18/1999. Prin aceeaşi decizie moştenitorii defunctului O.I. au fost obligaţi să 
încheie cu O.S contract autentic de vânzare pentru suprafaţa de 2000 m.p. teren, acesta fiind 
înscris în CF nr. 144724, nr. top. 12854/1/1/5, fiind apoi înstrăinat reclamanţilor. 

Referitor la excepţia invocată prin întâmpinare s-a arătat că la termenul de judecată 
din data de 13.01.2006 pârâţii prin avocat au precizat că înţeleg să susţină excepţia ca pe o 
acţiune reconvenţională, acţiune depusă la termenul din data de 10.02.2006, rezultând deci 
că excepţia invocată prin scriptul intitulat „Completarea poziţiei procesuale” nu a mai fost 
susţinută ca o apărare, ci ca un petit de sine stătător. 

După anularea cererii reconvenţionale nu s-a reactivat automat excepţia prescripţiei 
achizitive invocată iniţial, de altfel pârâţii nefăcând nici un demers în faţa instanţei de fond în 
sensul susţinerii acestei excepţii. 

În ceea ce priveşte încălcarea prevederilor art. 129 alin. 4 şi 5 C.pr.civ. s-a arătat că 
susţinerile pârâţilor în acest sens sunt neîntemeiate, pârâţii nefăcând minime diligenţe 
pentru administrarea probaţiunii încuviinţate în cauză. 

În mod corect s-a reţinut de către instanţa de apel că limitele terenului în litigiu, astfel 
cum au rezultat din expertiza efectuată în cauză, nu au fost contestate de către pârâţi, aceştia 
contestând doar îndreptăţirea reclamanţilor la teren. De asemenea, în mod corect a arătat 
instanţa că acţiunea în revendicare nu este condiţionată de punerea prealabilă în executare a 
deciziei civile nr. 2913/2000 a Curţii de Apel Cluj, aceasta necuprinzând dispoziţii 
susceptibile de punere în executare prin intermediul executorului judecătoresc. 

La data de 12.01.2012 s-a depus la dosar de către recurenţi un script intitulat 
„Răspuns la întâmpinare”. 



Analizând recursul declarat de pârâţii G.S. şi G.S. împotriva deciziei civile nr. 
273/A/2011 a Tribunalului Cluj, Curtea reţine următoarele: 

În ceea ce priveşte nesoluţionarea de către instanţa de fond a excepţiei dobândirii 
dreptului de proprietate prin uzucapiune, excepţie invocată prin scriptul intitulat 
„Completare la poziţia procesuală” depusă la dosar la termenul de judecată din 25.11.2005, se 
constată că în mod corect a reţinut atât judecătoria cât şi tribunalul că această excepţie nu a 
mai fost susţinută de către pârâţi, instanţa de judecată cu respectarea principiului 
disponibilităţii care guvernează procesul civil pronunţându-se în cauză în limitele investirii 
sale. 

Pârâţii, beneficiind de asistenţă juridică de specialitate au precizat în şedinţa publică 
din 13.01.2006, la solicitarea instanţei, că înţeleg să susţină dobândirea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune prin formularea unei cereri reconvenţionale, cerere care de altfel 
a fost formulată pentru termenul de judecată din 10.02.2006. 

Faptul că pârâţii nu au fost în măsură să achite taxa judiciară de timbru stabilită de 
către instanţa de judecată pentru cererea reconvenţională, aceasta fiind anulată în mod 
corect de către instanţă ca insuficient timbrată nu poate conduce la concluzia că în aceste 
condiţii instanţa avea obligaţia să se pronunţe asupra excepţiei dobândirii dreptului de 
proprietate prin uzucapiune, chestiunea modului în care această excepţie a fost susţinută în 
cauză fiind lămurită în şedinţa publică din 13.01.2006, pârâţii neputând reveni discreţionar 
asupra poziţiei lor exprimate prin avocatul ales, la solicitarea expresă a instanţei de judecată. 

În aceste condiţii nu mai au relevanţă şi nu vor fi analizate celelalte critici invocate în 
cererea de recurs în ceea ce priveşte această chestiune, referitor la probaţiunea care se 
impunea a fi administrată pe această excepţie şi temeinicia sa. 

Pentru aceleaşi motive se apreciază că nu se pune problema încălcării prevederilor 
alin. 4 şi 5 ale art. 129 C.pr.civ. şi nici ale art. 6 din CEDO, instanţa pronunţându-se în mod 
legal în limitele investirii sale prin cererile formulate de către părţi. 

Lipsită de orice relevanţă în cauză este problema punerii în executare a deciziei civile 
nr.2913/2000 a Curţii de Apel Cluj, având în vedere obiectul litigiului, revendicare, şi 
înscrierile din cartea funciară operate în baza acesteia. Recurenţii au menţionat de altfel 
trunchiat considerentele din decizia atacată referitor la această problemă, instanţa de apel 
precizând că decizia nu era susceptibilă de punere în executare silită prin intermediul 
executorului judecătoresc, iar nu că nu ar fi pur şi simplu susceptibilă de punere în executare. 

În ceea ce priveşte o eventuală confuzie a unor parcele menţionate în decizia nr. 
2913/2000 a Curţii de Apel Cluj se apreciază că nu se pune o astfel de problemă în cauză. 

Terenul în litigiu a fost identificat prin expertiza efectuată în dosarul judecătoriei ca 
fiind înscris în C.F. nr.144.724 Cluj, nr.top.12854/1/1/5, în suprafaţă de 2000 m.p., 
concluziile expertizei în acest sens nefiind contestate de către pârâţi decât în faţa instanţei de 
recurs. 

Prin decizia civilă nr.2913/2000 a Curţii de Apel Cluj s-a dezmembrat parcela cu 
nr.top.12854/1 din C.f. nr.10430 Cluj în 8 parcele noi. Parcela cu nr.top. nou 12854/1/1 a 
rămas înscrisă în C.F. în favoarea vechiului proprietar, parcela cu nr.top.12854/1/5  compusă 
din teren în suprafaţă de 1000 m.p. şi casă de locuit s-a înscris în favoarea pârâţilor Gall iar 
parcela cu nr.top.12854/1/8 în suprafaţă de 2000 m.p. s-a înscris în C.F. nouă în favoarea 
intervenientului O.S. 

Din C.F. nr.144724 Cluj rezultă că terenul în litigiu, identificat ca având 
nr.top.12854/1/1/5, a fost înscris în cartea funciară în favoarea lui O.S la data de 24.05.2002 
în baza sentinţei civile nr.1620/2002 a Judecătoriei Cluj-Napoca, cu titlu de cumpărare şi 
partaj, fiind apoi înstrăinat în favoarea reclamanţilor prin contract autentic de vânzare 
cumpărare la data de 25.11.2002, dreptul de proprietate al acestora fiind înscris în cartea 
funciară la data de 26.11.2002. 

În aceste condiţii este evident că nu există nici o eroare de identificare a parcelei în 
cauză, nefiind vorba de parcela cu nr.top.12854/1/5 care apare în decizia civilă nr.2913/2000 
a Curţii de Apel Cluj ca fiind atribuită pârâţilor Gall ci de o altă parcelă, având 
nr.top.12854/1/1/5. 

Din cele reţinute mai sus rezultă că decizia pronunţată de tribunal a fost dată cu 
interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor legale aplicabile în cauză, celelalte două situaţii 



apreciate de pârâţii recurenţi ca fiind incidente, respectiv cele învederate la pct.7 şi 8 a 
art.304 C.pr.civ. neregăsindu-se în  dosarul de apel, decizia recurată necuprinzând motive 
contradictorii sau străine de natura pricinii şi neexistând un act juridic dedus judecăţii a 
cărui natură şi înţeles să fie schimbat prin interpretarea greşită a acestuia. Prin urmare, în 
temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ., Curtea va respinge ca nefondat recursul declarat de pârâţii 
G.S. şi G.S. împotriva deciziei civile nr. 273/A/2011 din 1 iunie 2011 a Tribunalului Cluj, pe 
care o va menţine ca legală. 

 În temeiul art.274 alin.1 C.pr.civ. instanţa va obliga recurenţii să plătească intimaţilor 
G.D.A., G.C.C., B.L. şi  B.D., suma de 2.000 lei, cheltuieli  de judecată în recurs reprezentând 
onorariu avocaţial. (Judecător Anamaria Câmpean) 

 
 

2. Acţiune în revendicare imobiliară. Compararea titlurilor. Preferarea celui 
mai caracterizat 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 803 din 22 februarie 2012  

Prin cererea înregistrată sub nr.3560/328 din 20 mai 2008 la Judecătoria Turda, 
reclamanta PAROHIA REFORMATĂ TURDA VECHE le-a chemat în judecată pe pârâtele 
S.C. C. SA CLUJ şi S.C. A. SA Bucureşti, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa, 
să dispună obligarea pârâtei S.C. C. SA Cluj să îi lase în deplină proprietate şi posesie 
imobilul situat în Turda, str.R. nr. 19, înscris în cartea funciară nr. 13536 Turda, nr. top 
1018/1/S/I, 1012/S/I, apartament nr. 1 la parter compus din 1 magazin librărie şi 4 depozite 
cu suprafaţa utilă de 118,70 mp şi cota indiviză de 37,62/100 parte din clădirea executată pe 
terenul din CF nr. 13534 Turda,  nr. top 1018/1, 1012/1 în suprafaţă de 260 mp din care cota-
parte de teren aferent este de 98/260, conform art. 480 şi 481 Cod civil; să se constate 
nelegalitatea Hotărârii Guvernului nr. 617 din 21 septembrie 1998 conform art. 4 din Legea 
nr. 554/2004; să se constate nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare nr. 443 
din 4.06.2002 încheiat între S.C. A. SA şi S.C. C. SA conform art. 46 alin. (2) din Legea nr. 
10/2001; obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată. 

 Pârâta S.C. C. SA Cluj-Napoca la termenul din 10.06.2008 a formulat o cerere 
reconvenţională împotriva reclamantei, solicitând să se constate că a efectuat investiţii 
constând în cheltuieli necesare şi utile în spaţiul comercial situat în Turda, str.R. nr. 19, ap.1; 
să se dispună instituirea unui drept de retenţie asupra imobilului până la restituirea integrală 
a cuantumului acestor investiţii; cu cheltuieli de judecată. 

 Aceeaşi pârâtă S.C. C. SA Cluj-Napoca prin cererea de chemare în garanţie formulată 
la termenul din 10.06.2008, a chemat-o în garanţie pe pârâta S.C. A. SA Bucureşti, solicitând 
obligarea chematei în garanţie la plata sumei de 42.000 lei + TVA de 19% reprezentând 
preţul de vânzare achitat pârâtei în urma perfectării contractului de leasing imobiliar, cu 
clauză irevocabilă de vânzare nr. 995/24.08.2001 şi a contractului de vânzare-cumpărare nr. 
443/07.06.2002 actualizată cu indicele de inflaţie; dobânda legală asupra sumei calculată 
începând cu data introducerii acestei cereri şi până la data achitării integrale a sumei 
datorate; orice alte cheltuieli pe care le va face şi orice sume pe care ar fi obligată să le achite 
în cazul căderii în pretenţii. 

 Pârâta S.C. A. SA Bucureşti prin cererea reconvenţională formulată la data de 
15.09.2008, a solicitat să se constate nulitatea absolută a dispoziţiei Primarului municipiului 
Turda nr. 1104 din 4.12.2003 modificată prin dispoziţia nr. 623 din 24.06.2004 şi 
constatarea nulităţii absolute a contractului de donaţie autentificat sub nr. 20/17.01.2006; 

 Aceeaşi pârâtă şi la aceeaşi dată a formulat şi o cerere de arătare a titularului 
dreptului, urmând a fi introdusă în cauză Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. 

 Reclamanta Parohia Reformată Turda Veche prin precizarea de acţiune depusă la 
data de 28.10.2008, a solicitat constatarea nulităţii absolute a contractului de leasing 
imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare nr. 995/24.08.2001 încheiat între S.C. A. SA şi S.C. 
C. SA Cluj. 



 Prin sentinţa civilă 1009 din 23.02.2009 a Judecătoriei Turda s-a admis excepţia 
necompetenţei materiale a Judecătoriei Turda în soluţionarea cauzei şi s-a dispus trimiterea 
spre competentă soluţionare Tribunalului Comercial Cluj. 

 Pentru a hotărî astfel, judecătoria a reţinut că valoarea imobilului în litigiu este de 1,5 
miliarde ROL, iar obiectul cauzei este unul comercial, raportat la prevederile art. 7 şi 56 din 
Codul comercial. 

 Prin decizia civilă nr. 708 din 27 mai 2009 a Tribunalului Cluj, s-a admis recursul 
declarat de reclamanta Parohia Reformată Turda Veche împotiva sentinţei civile nr. 1009 din 
23.02.2009 a Judecătoriei Turda, care a fost casată şi s-a trimis cauza spre rejudecare la 
Judecătoria Turda. 

 Pentru a decide astfel, tribunalul a reţinut că acţiunea introductivă de instanţă este o 
acţiune în revendicare ce nu are nicio legătură cu activitatea comercială a pârâtei sau cu 
calitatea acesteia de comerciant, întrucât nu s-a dovedit că imobilul ar face parte din fondul 
de comerţ al pârâtei S.C. C. SA. 

 Cauza a fost reînregistrată la Judecătoria Turda. 
 La termenul din 1 februarie 2010, Judecătoria Turda a dispus trimiterea excepţiei de 

nelegalitate a Hotărârii Guvernului nr. 617 din 21 septembrie 1998 spre competentă 
soluţionare Curţii de Apel Cluj. 

 Prin sentinţa civilă nr. 212 din 10 mai 2010 a Curţii de Apel Cluj, Secţia comercială de 
contencios administrativ şi fiscal, s-a respins excepţia de nelegalitate a Hotărârii Guvernului 
nr. 617/1998 invocată de reclamanta Parohia Reformată Turda Veche privindu-i şi pe pârâţii 
S.C. C. SA, S.C. A. SA, Primăria municipiului Turda prin Primar, Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului şi Guvernul României. 

 Prin sentinţa civilă nr. 501 din 7 februarie 2011 a Judecătoriei Turda, îndreptată prin 
sentinţa civilă nr. 1657/18 aprilie, s-a admis cererea principală formulată de reclamanta 
Parohia Reformată Turda Veche în contradictoriu cu pârâta S.C. C. SA prin administrator 
judiciar Casa de insolvenţă Transilvania SRL Cluj-Napoca,  S.C. A. SA Bucureşti, Primăria 
municipiului Turda; 

 -s-a respins cererea  reconvenţională formulată de pârâta S.C. C. SA pentru constatare 
investiţii şi instituire drept de retenţie; 

 -s-a respins cererea reconvenţională formulată de pârâta S.C. A. SA pentru 
constatarea nulităţii absolute a contractului de donaţie autentificat sub nr. 20 din 17 ianuarie 
2001; 

 -s-a admis în parte cererea de chemare în garanţie formulată de pârâta S.C. C. SA şi în 
consecinţă: 

 -a fost obligată pârâta S.C. C. SA să îi lase în deplină proprietate şi posesie imobilul 
situat în Turda, str.R. nr. 19, înscris în cartea funciară nr. 13536 Turda, nr. top 1018/1/S/I, 
1012/1/S/I,  apartamentul nr. 1 la parter compus din 1 magazin librărie şi 4 depozite cu 
suprafaţa utilă de 118,70 mp, cu cota părţilor comune indivize aferente de 37,62/100 parte 
din clădirea executată pe terenul din CF nr. 13534 Turda, cu nr. top 1018/1, 1012/1 în 
suprafaţă de 260 mp, din care cota de 98/260 parte teren aferent; 

 -s-a constatat nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare nr. 443 din 
4.06.2002 încheiat între S.C. A. SA şi S.C. C. SA şi nulitatea absolută a contractului de leasing 
imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare nr. 995/24.08.2001 încheiat între S.C. A. SA 
Bucureşti şi S.C. C. SA Cluj-Napoca. 

 A fost obligată pârâta S.C. A. SA la plata în favoarea pârâtei S.C. C. SA a sumei de 
42.000 lei cu TVA aferent de 19% aplicat acestei sume cu dobânda legală calculată conform 
art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.9/2000 calculată de la data introducerii cererii 
10 iunie 2008 şi până la plata efectivă a creanţei. 

 S-a respins cererea pentru acordarea ratei inflaţiei. 
 A fost obligată pârâta S.C. C. SA prin administrator judiciar să îi plătească reclamantei 

cheltuieli de judecată în sumă de 1.500 lei, reprezentând onorariul de avocat. 
 Pentru a hotărî astfel, judecătoria a reţinut că asupra imobilului în litigiu a fost 

proprietar soţia lui D.O. născută  L.E., cu titlu de moştenire şi a fost preluat de Statul Român 
în baza Decretului nr. 218/1960, în administrarea Regiei Autonome de Termoficare, Apă, 
Canal, Fond locativ Turda, jud. Cluj. 



 Prin dispoziţia Primarului municipiului Turda nr. 1104 din 4.12.2003 modificată prin 
dispoziţia nr. 623 din 24.06.2004, imobilul înscris în CF nr. 13536 Turda, nr. top 1018/1/S/I, 
1012/1/S/I apartament nr. 1, i-a fost restituit în natură numitei N.I. în calitate de fiică a 
proprietarului tabular. 

 Imobilul i-a fost predat persoanei îndreptăţite prin procesul-verbal încheiat la data de 
3.09.2004, după care beneficiara N.I. şi-a intabulat dreptul de proprietate în cartea funciară 
cu încheierea nr. 1324 din 18.03.2004. 

 În baza contractului de donaţie autentificat sub nr. 20 din 17 ianuarie 2006, asupra 
imobilului înscris în CF nr. 13536 Turda, A+1-3, s-a întabulat dreptul de proprietate în 
favoarea Parohiei Reformate Turda Veche. 

 La data de 5.01.2007, pârâta S.C. C. SA Cluj a fost notificată să se prezinte la B.E.J. 
M.D., pentru încheierea contractului de închiriere a imobilului, însă pârâta a refuzat să îi lase 
reclamantei imobilul în deplină  proprietate şi posesie, pe motiv că îl stăpâneşte în baza 
contractului de vânzare-cumpărare nr. 443 din 4.06.2002, încheiat în temeiul contractului de 
leasing imobiliar nr. 995 din 24.08.2001 cu S.C. A. SA, fostă S.C. S. SA care a dobândit 
imobilul în baza H.G. nr. 617/1998. 

 Anterior, prin Hotărârea Guvernului nr. 521/1995, imobilul în litigiu înscris în anexa 
nr. 1 poziţia 22, a fost transmis din administrarea Regiei Autonome de Termoficare, Apă, 
Canal, Fond Locativ Turda, în administrarea Casei de Presă şi Editură „Cultura Naţională” 
din subordinea Ministerului Culturii, după care prin Hotărârea Guvernului nr. 617/1998 
privind înfiinţarea Societăţii Comerciale pentru Difuzarea Cărţii şi a altor Bunuri Culturale 
„S.” SA, societate cu capital integral de stat, imobilul revendicat a fost închis în capitalul 
social al acestei societăţi, fiind cuprins în anexa nr. 2, la poziţia nr. 22. Această din urmă 
societate, prin actul adiţional la statut şi-a schimbat denumirea în S.C. A. SA, care la rândul ei 
i-a transmis imobilul pârâtei S.C. C. SA în baza contractului de vânzare-cumpărare sub 
semnătură privată nr. 443 din 4.06.2002. 

 Prin sentinţa civilă nr. 1844/C din 13 septembrie 2000 a Tribunalului Cluj, 
pronunţată în dos. nr. 718/2000, s-a respins acţiunea civilă formulată de S.C. C. SA împotriva 
S.C. A. SA, Fondul Proprietatea de Stat, Statul Român prin Regia Autonomă de Termoficare, 
Apă, Canal, Fond locativ Turda şi Statul Român prin Consiliul local al municipiului Turda, 
pentru constatare perfectare contract de vânzare-cumpărare şi intabulare în cartea funciară a 
S.C. C. SA. 

 Contractul de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare nr. 995 din 
24.08.2011, încheiat între S.C. A. SA şi S.C. C. SA Cluj, încheiat după intrarea în vigoare a 
Legii nr. 10/2001, intră sub incidenţa dispoziţiilor art. 21 alin. (5) din lege, iar prin încheierea 
lui s-au încălcat şi dispoziţiile art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, 
potrivit cărora perfectarea unui astfel de contract cu clauză irevocabilă de vânzare a unor 
active, era condiţionată de apartenenţa acestora la patrimoniul locatorului, fiind necesar şi 
acordul F.P.S.  

 Decretul nr. 218/1960 nu a constituit un mijloc legal de dobândire de către stat a 
proprietăţii imobilului, trecerea bunului imobil în proprietatea statului făcându-se cu 
încălcarea prevederilor legale, ceea ce-i conferă caracter abuziv măsurii de preluare în baza 
prescripţiei, titlul statului neputând fi considerat valabil. 

 Cererea reconvenţională formulată de pârâta S.C. C. SA pentru constatarea efectuării 
investiţiilor la imobilul în litigiu, a fost respinsă ca nedovedită, în baza art. 1169, deoarece 
deşi a fost încuviinţată de către instanţă efectuarea unei expertize tehnice, pârâta nu a achitat 
avansul onorariu pentru expert în sumă de 500 lei, situaţie în care a fost decăzută din probă. 

 În ceea ce priveşte cererea pârâtei S.C. A. SA privind constatarea nulităţii absolute a 
contractului de donaţie autentificat sub nr. 20 din 17 ianuarie 2006, aceasta a fost respinsă 
deoarece s-a respins cererea de constatare a nulităţii absolute a dispoziţiei Primarului 
municipiului Turda modificată prin dispoziţia nr. 623/2004, ca urmare a lipsei procesuale 
active a S.C. A. SA. 

 A fost admisă cererea de chemare în garanţie formulată de pârâta S.C. C. SA, 
împotriva chematei în garanţie S.C. A. SA care a fost obligată să îi plătească suma de 42.000 
lei cu TVA, reprezentând preţul achitat în baza contractului de leasing imobiliar nr. 995 din 



24.08.2001, cu dobânda legală. Capătul de cerere privind acordarea indicelui de inflaţie a fost 
respins pentru că nu a fost aprobat.  

 Prin decizia civilă nr. 375 din 23 septembrie 2011 a Tribunalului Cluj, pronunţată în 
dosarul nr. 3904/328/2009, s-a respins ca nefondat apelul declarat de pârâta S.C. A. SA 
Bucureşti, împotriva sentinţei civile nr. 501 din 7.02.2011 a Judecătoriei Turda, care a fost 
păstrată în întregime. 

 A fost obligată apelanta să îi plătească intimatei Parohia Reformată Turda Veche, 
suma de 1000 lei cheltuieli de judecată în apel. 

 Pentru a decide astfel, tribunalul a reţinut că în cauză nu ne găsim în situaţia 
reglementată de Legea nr.10/2001, când fostul proprietar de la care a fost naţionalizat 
imobilul, solicită restituirea acestuia, ci în situaţia în care o persoană care deţine un titlu ce-i 
conferă dreptul de proprietate asupra unui bun, se îndreaptă împotriva altei persoane, care 
deţine acel bun, pentru a putea intra în deplina posesie şi proprietate a bunului, adică a unei 
acţiuni în revendicare întemeiate pe dispoziţiile art.  480 Cod civil. 

 În speţă nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 şi nici 
decizia nr. 33 din 1998 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, întrucât nu este vorba de o 
acţiune formulată de fostul proprietar împotriva Statului Român, pentru restituirea 
imobilului naţionalizat.  

 Iniţial, a fost vorba de un imobil naţionalizat şi care a fost restituit succesoarei 
fostului proprietar în temeiul Legii nr. 10/2001, fapt ce nu poate duce la confundarea 
temeiurilor juridice aplicabile în speţă, întrucât procedura reglementată de legea specială a 
fost finalizată prin restituirea bunului, iar în prezent procesul nu se mai poartă cu privire la 
acest aspect şi nu are printre părţi nici pe fostul proprietar şi nici pe Statul Român. 

 Aşadar, nu există niciun temei legal pentru paralizarea acţiunii în revendicare. 
 Comparând titlurile părţilor, în mod corect prima instanţă a statuat că titlul 

reclamantei porovenind de la vechiul proprietar este mai vechi şi mai caracterizat, în timp ce 
titlul pârâtei provine de la Statul Român care a naţionalizat imobilul fără titlu valabil. 

 În mod temeinic prima instanţă a admis capetele de cerere privind constatarea 
nulităţii absolute a contractelor de leasing imobiliar şi de vânzare-cumpărare încheiate între 
pârâte cu încălcarea dispoziţiilor art. 46 alin. (2) şi ale art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001, 
deoarece au fost încheiate cu privire la imobilul în litigiu pentru care antecesoarea fostului 
proprietar înregistrase notificarea de restituire în natură. 

 În speţă nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 18 lit. c) din Legea nr. 10/2001, care se 
referă la situaţia imobilelor înstrăinate cu respectarea dispoziţiilor legale. 

 La încheierea contractului de leasing imobiliar, pârâtele au încălcat prevederile art. 24 
şi 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 fără acordul FPS şi fără dovedirea 
investiţiilor minime prevăzute la art. 27. 

 Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta S.C. A. SA Bucureşti, solicitând 
casaera ei în tot, iar pe fond respingerea tuturor capetelor de cerere formulate iniţial de 
reclamantă. 

 Pe cale de excepţie, pârâta-recurentă a invocat lipsa calităţii procesuale active a 
reclamantei-intimate Parohia Reformată Turda Veche, situaţie în care nu putea cere să se 
constate nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare nr. 443 din 4.06.2002 
încheiat între S.C. A. SA şi S.C.C. SA conform art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, nulitate 
ce putea fi cerută doar de numita N.I. în calitate de fiică a lui  L.E., cea care a formulat 
notificarea de restituire în natură. 

 N.I. putea dar nu a solicitat anularea contractului de vânzare-cumpărare nr. 443 din 
4.06.2002 încheiat între .C.A. SA şi S.C.C. SA în temeiul art. 6 alin. (2) din Legea nr. 
10/2001. 

 Intimata Parohia Reformată Turda Veche nu are calitate procesuală activă să solicite 
anularea contractului de vânzare-cumpărare în temeiul art. 45 alin.(5) din Legea nr. 10/2001. 

 Deşi instanţa de apel a reţinut că în speţă este vorba de o acţiune în revendicare de 
drept comun, fiind aplicabile prevederile art. 480 C.civ., totuşi a menţinut sentinţa 
judecătoriei care a constatat nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare nr. 443 
din 4.06.2002, conform art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001. 



 Reclamanta nu deţine calitatea procesuală activă conform Legii nr. 10/2001, iar dacă 
ar fi avut calitate procesuală activă, dreptul la a solicita anularea contractului de vânzare-
cumpărare era prescris la momentul introducerii acţiunii. 

 Pe fondul cauzei, pârâta-recurentă a invocat motivul de recurs prevăzut de art.  304 
pct. 9 C.pr.civ., susţinând că decizia recurată cuprinde motive contradictorii, deoarece  deşi a 
reţinut că în speţă ne găsim în faţa unei acţiuni în revendicare, de drept comun, fiind 
aplicabile prevederile art. 480 C.civ., totuşi nu a făcut o analiză a titlurilor deduse judecăţii, 
nu a  făcut o comparaţie între aceste titluri la momentul emiterii lor. 

 În mod eronat instanţa de apel nu a sesizat că instanţa de fond a anulat titlul pârâtei 
S.C. C. SRL izvorât din contractul de vânzare-cumpărare şi apoi legal nu a făcut compararea 
titlurilor aşa cum este procedural într-o acţiune în revendicare pentru că o parte nu mai 
deţine (titlu).  Menţinând sentinţa primei instanţe, instanţa de apel s-a aflat într-o gravă 
eroare, astfel că decizia recurată s-a dat cu încălcarea legii, deoarece a menţinut sentinţa care 
a stabilit că titlul reclamantei este preferabil celor pe care le invocă pârâţii, titlul reclamantei 
fiind mai vechi şi mai bine caracterizat. 

 Or, reclamanta Parohia Reformată Turda Veche a dobândit dreptul de propreitate 
asupra imobilului în baza conrtactului de donaţie autentificat sub nr. 20 din 17.01.2006, în 
timp ce pârâta a dobândit dreptul de proprietate prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 
443 din 4.06.2002, încheiat între S.C. A. SA şi S.C. C. SA. 

 În cadrul acţiunii în revendicarea unui imobil pentru care atât reclamantul cât şi 
pârâtul invocă titluri, se face o comparare a titlurilor, dându-se efecte aceluia mai bine 
caracterizat. 

 Prioritatea titlului este un element  esenţial, în raport cu efectul retroactiv al actului 
de donaţie, data titlului este aceea a dobândirii bunului pentru actul juridic încheiat între 
părţi. 

 Intimata Parohia Reformată Turda Veche prin întâmpinare depusă la dosar f.13-17, a 
solicitat respingerea recursului şi obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată.  

 Pârâta-recurentă Parohia reformată Turda veche a depus şi concluzii scrise la dosar. 
 Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, curtea reţine următoarele: 
 1) În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei Parohia 

Reformată Turda Veche, privind capătul de cerere având ca obiect constatarea nulităţii 
absolute a contractului de vânzare-cumpărare nr. 443 din 4.06.2002 încheiat între 
vânzătoarea S.C. A. SA Bucureşti şi cumpărătoarea S.C. C. SA Cluj-Napoca, având ca obiect 
activul imobil Librăria nr. 3 situat în Turda, str.R. nr. 19, în suprafaţă utilă de 119.55 mp şi 
suprafaţă construită de 154,45 mp (terenul nu a făcut obiectul contractului de vânzare-
cumpărare) pentru preţul de 34.439.938 lei exclusiv TVA, curtea reţine că nulitatea absolută 
poate fi invocată de oricine are interes, chiar şi din oficiu, or reclamanta are interes în speţă 
să invoce nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare nr. 443 din 4.06.2002, 
deoarece este proprietară tabulară asupra imobilului apartament nr. 1 înscris în CF nr. 13536 
Turda, nr. top 1018/1/S/I compus din magazin librărie şi 4 depozite cu suprafaţa utilă de 
37,62/100 parte din clădirea executată pe terenul din CF colectivă 13534 cu nr. top 1018/1 şi 
1012/1 în suprafaţă de 260 mp din care cota de 98/2160-a parte din tereneul aferent. 

 Potrivit art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001, devenit art. 50 alin. (5) după 
republicare, modificare şi completare,”prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza 
de nulitate, dreptul la acţiune se prescrie în termen de un an (prelungit ulterior) de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi”. 

 În mod evident, aceste termen de prescripţie vizează contractele de vânzare-
cumpărare încheiate până la data intrării în vigoare a Legii nr.10/2001, iar nu ulterior acestui 
moment; prin urmare, contractului de vânzare-cumpărare nr. 448 din 4.06.2002 încheiat 
ulterior datei de 14 februarie 2011 când a intrat în vigoare Legea nr. 10/2001, nu îi sunt 
aplicabile prevederile referitoare la prescripţia dreptului la acţiunea în constatarea nulităţii 
absolute a contractului de vânzare-cumpărare. 

 Este adevărat că atât prima instanţă cât şi instanţa de apel au făcut aplicarea 
dispoziţiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, republicată privind constatarea nulităţii 
absolute a contractului de vânzare-cumpărare invocate de reclamantă precum şi a 
prevederilor art. 21 alin. (5) din aceeaşi lege, care nu existau în cuprinsul Legii nr. 10/2001 la 



data încheierii contractului de vânzare-cumpărare nr. 443/04.06.2002, or potrivit art. 15 
alin.(2) din Constituţie, legea dispune  numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau 
contravenţionale mai favorabile.  

 Câtă vreme reclamanta nu a invocat dispoziţiile dreptului comun în materia 
nulităţilor absolute, iar instanţele nu au pus în discuţia reclamantei schimbarea temeiului 
juridic, instanţele nu puteau soluţiona capătul de cerere având ca obiect constatarea nulităţii 
asolute a contractului de vânzare-cumpărare nr. 443/04.06.2002 în temeiul art. 46 alin. (2) 
din Legea nr. 10/2001 republicată, deoarece nu erau incidente în cauză. 

 Aşa fiind, în baza art. 304 pct. 9 C.pr.civ., se va admite în parte recursul declarat de 
pârâta S.C. A. SA Bucureşti împotriva deciziei tribunalului, care va fi modificată şi 
rejudecând, se va admite în parte apelul pârâtei S.C. A. SA Bucureşti împotriva sentinţei 
judecătoriei, care va fi schimbată în parte, în sensul că se va respinge capătul de cerere din 
acţiunea reclamantei în contradictoriu cu pârâtele, având ca obiect constatarea nulităţii 
absolute a contractului de vânzare-cumpărare nr. 443 din 4.06.2002 încheiat între pârâta 
S.C. A. SA Bucureşti şi S.C. C. SA Cluj-Napoca, în baza art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, 
republicată. 

 Vor fi menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei şi ale sentinţei. 
 2) În privinţa motivului de recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 304 pct.9 C.pr.civ. 

privind admiterea capătului de cerere având ca obiect acţiune în revendicare, în mod corect 
prima instanţă şi instanţa superioară de fond  

au reţinut că în speţă sunt aplicabile dispoziţiile dreptului comun ale art. 480 C.civil, 
în vigoare inclusiv la data pronunţării deciziei recurate, 23.09.2011. 

 Reclamanta Parohia Reformată Turda Veche, în baza contractului de donaţie 
autentificat sub nr. 20 din 17 ianuarie 2006, şi—a întabulat dreptul de proprietate asupra 
apartamentului nr.1, magazin librărie cu 4 depozite cu suprafaţa utilă de 118,70 mp şi cota de 
37,62/100 parte din părţile indivize comune, precum şi asupra cotei de 28/260 parte din 
teren, în CF individuală nr. 13536 Turda, nr. top 1018/1/S/I, 1012/1/S/I şi în CF colectivă nr. 
13534 Turda, nr. top 1018/1, 1012/1.    

 Acţiunea în revendicare a fost admisă nu faţă de pârâta-recurentă S.C. A. SA 
Bucureşti, ci faţă de pârâta S.C. C. SA Cluj-Napoca, dar care nu a atacat sentinţa judecătoriei 
şi nici decizia tribunalului. 

 Pârâta S.C.C. SA Cluj-Napoca, a avut calitatea de cumpărătoare în contractul nr. 443 
din 4.06.2002 încheiat cu pârâta-recurentă S.C. A. Impex SA Bucureşti cu privire doar la 
construcţia librăria nr.3, situată în Turda, str.R. nr. 19, cu suprafaţa utilă de 119,55 mp şi 
suprafaţa construită de 154,45 mp, dar terenul pe care este amplasată construcţia nu a făcut 
obiectul contractului. 

 Acest contract de vânzare-cumpărare nu este intabulat în cartea funciară pentru 
publicitate şi chiar dacă efectul întabulării în cartea funciară în baza Legii nr. 7/1996 este 
doar de opozabilitate faţă de terţi, nu şi constitutiv precum în temeiul Decretului-lege nr. 
115/1938, câtă vreme nu a fost intabulat în cartea funciară, contractul de vânzare-cumpărare 
nu îi este opozabil reclamantei care este un terţ faţă de contractul de vânzare-cumpărare. 

 Or analizând un contract autentic de donaţie ce a avut ca obiect atât construcţia cât şi 
terenul, intabulat în cartea funciară, aşadar cu respectarea regulilor de publicitate imobiliară, 
cu contractul de vânzare-cumpărare încheiat între pârâte, dar numai cu privire la construcţie, 
nu şi la teren, contract neintabulat în cartea funciară, în mod evident instanţele de fond 
comparând titlurile părţilor care provin de la autori diferiţi, a dat câştig reclamantei, titlul ei 
fiind mai caracterizat deoarece a dobândit dreptul de proprietate de la un autor mai 
preferabil: N.I. care la rândul ei l-a dobândit în baza dispoziţiei Primarului Turda nr. 1104 din 
4.12.2003 emisă în temeiul Legii nr. 10/2001, comparativ cu titlul pârâtei S.C. C. SA Cluj-
Napoca, întrucât acesta se referă numai la construcţie, nu şi la teren şi provine de la pârâta 
S.C. A. SA Bucureşti, care la rândul ei l-a dobândit în baza hotărârii Guvernului, aşadar de la 
un non dominus care l-a preluat în mod abuziv în baza Decretului nr. 218/1960 de la 
proprietarul tabular L.E. căsătorită D., antecesoarea numitei N.I.. 

 Cererea reconvenţională formulată de pârâta S.C. A. SA Bucureşti prin care a solicitat 
să se constate nulitatea absolută a dispoziţiei nr. 1104 din 4.12.2003 emisă de Primarul 
municipiului Turda, modificată prin dispoziţia nr. 623 din 24.06.2011 emisă de acelaşi 



primar, a fost formulată în contradictoriu cu  Primăria municipiului Turda care este o 
structură funcţională ce nu are  personalitate juridică şi calitate procesuală pasivă  într-o  
asemenea  cerere,  în loc să cheme în judecată pe emitentul dispoziţiei, adică pe Primarul 
municipiului Turda. Soluţia primei instanţe de respingere a cererii reconvenţionale nu a fost 
atacată de pârâta S.C. A. SA Bucureşti. 

 Pentru aceste considerente, în baza art. 304 pct. 9 coroborat cu art. 312 alin. (1) C. pr. 
civ., se va respinge  recursul pârâtei în ceea ce priveşte fondul cauzei, respectiv în privinţa 
soluţiei de admitere a acţiunii în revendicare. 

 Având în vedere că recursul  şi apelul urmează să fie admise în parte,  în temeiul 
prevederilor art. 276 C. pr. civ. se vor diminua cheltuielile de judecată stabilite prin decizia 
tribunalului în sarcina apelantei S.C. A. SA Bucureşti în favoarea intimatei Parohia 
Reformată Turda Veche, de la suma de 1.000 lei la suma de 800 lei, iar în recurs, recurenta 
va fi obligată să îi  plătească intimatei Parohia Reformată Turda Veche, cheltuieli de judecată 
în sumă de 800 lei. (Judecător Traian Dârjan) 

 
 
 

3. Lăcaş de cult. Acţiune în constatarea nulităţii titlului şi rectificare de carte 
funciară. Parohie Greco-Catolică împotriva Parohiei ortodoxe. Dezlegare în 

funcţie de dorinţa credincioşilor 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 42/A din 28 martie 2012 

Prin acţiunea civilă înregistrată la 24.01.2008 la Tribunalul Sălaj, reclamanta 
PAROHIA GRECO-CATOLICĂ C. împotriva pârâtei PAROHIA OTRODOXĂ C., solicitând 
instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa, să se constate nulitatea exproprierii lăcaşului de 
cult greco-catolic din C. şi a casei parohiale aferente, precum şi a terenului de 6.824 mp din 
CF nr. 157, nr. top 560/C/2/b/1 operate abuziv prin Decretul nr. 358/1948 aprobat prin 
Decretul nr. 9/1989, nulitate fondată pe dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Decretul-lege nr. 
126/1990, introdus prin O.G. nr. 64/2004; să se constate nulitatea absolută a încheierii de 
intabulare nr. 181/1967 în CF nr. 157 nr. top 560/C/2/b/6/b/1, încheiere operată în baza 
decretului abuziv, acesta neconstituind nici măcar un just titlu în baza Decretului-lege nr. 
115/1938; să se dispună revenirea la situaţia anterioară rectificării numelui din Parohia 
Ortodoxă Română, în Parohia Greco-Catolică, în sensul de a înscrie pe numele reclamantei a 
întregului imobil, sub temeiul că pe acest teren este edificat de către aceasta lăcaşul de cult.
  

Prin sentinţa civilă nr. 557 din 27 martie 2009 a Tribunalului Sălaj, s-a admis 
acţiunea reclamantei Parohia Greco-Catolică C. împotriva pârâtei Parohia Ortodoxă C. şi în 
consecinţă, s-a dispus rectificarea intabulării efectuate în  CF nr. 157 C., cu încheierea nr. 
7762/1967 asupra imobilului nr. A+17 nr. top 560/c/2/b/6/b/1 casă cu grădină intravilan în 
suprafaţă de 6824 mp de sub B1, Parohia Ortodoxă Română. 

 S-a dispus restabilirea situaţiei anterioare înscrierii din anul 1967. 
 A fost obligată pârâta la 2154 lei cheltuieli de judecată în favoarea reclamantei. 
 Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că reclamanta i-a propus 

pârâtei să se întâlnească la data de 7.08.2006 la Primăria C., dar pârâta nu s-a prezentat. 
Aşadar, reclamanta a îndeplinit procedura prevăzută de art. 3 din Decretul-lege nr. 126/1990. 

 Imobilul în litigiu este identificat în CF nr. 157 C. A+17, nr. top 560/c/2/b/6/b/1, 
compus din casă cu grădină şi 6824 mp teren intravilan, asupra căruia proprietară tabulară 
este reclamanta, care şi-a înscris dreptul de proprietate cu încheierea nr. 1522/15.09.1939. 

 Din raportul de expertiză efectuat în cauză, a rezultat că pe terenul cu nr. top 
560/c/2/b/6/b/1, din CF nr. 157 C., există o biserică şi o casă cantorială. 

 În baza Decretului nr. 358/1948, averea entităţilor bisericeşti a trecut în proprietatea 
statului, cu posibilitatea ca o parte din aceasta să poată fi atribuită de o comisie în favoarea 
Bisericii Ortodoxe Române. 



 Prin ordinul Ministerului Agriculturii dat în temeiul Decretului nr. 358/1948, 
imobilul din CF nr. 157 C., a fost oferit Ministerului Agriculturii. 

 Cu încheierea nr. 181 din 8.04.1967, în baza art. 13 din Decretul nr. 177/1948 şi a art. 
2 din Decretul nr. 358/1948, s-a rectificat numele proprietarului tabular de sub B1 şi B10 din 
CF nr. 157 C.. 

 Analizând încheierea de CF, tribunalul a constatat că la baza încheierii a stat art. 2 din 
Decretul nr. 358/1948 care interzicea cultul greco-catolic şi stabilea destinaţia averii sub care 
în cea mai mare parte trecea în proprietatea statului, cu excepţia averii parohiale. 

 Înscrierea pârâtei în cartea funciară s-a făcut în baza legii, care însă nu reglementa cu 
putere de titlu, înscrierea dreptului de proprietate al pârâtei în cartea funciară. 

 Actul material pe baza căruia s-a efectuat înscrierea, este un raport oficios care 
trebuia să se circumscrie în limitele prevăzute de textele de lege enumerate. 

 Înscrierea dreptului de proprietate al pârâtei în CF s-a făcut în baza unor acte 
normative ce sunt abrogate în prezent. Odată cu încetarea acestor efecte, sunt înlăturate şi 
condiţiile de existenţă a dreptului. 

 Pârâta nu a negat că biserica în litigiu a fost destinată cultului greco-catolic. 
 Aşa fiind, acţiunea a fost admisă în temeiul art.1 din Protocolul adiţional nr. 1 la 

Convenţie şi art. 34 pct. 3 din Decretul-lege nr. 115/1938. 
 Prin decizia civilă nr. 269/A din 16 octombrie 2009 a Curţii de Apel Cluj, s-a admis 

apelul declarat de pârâta PAROHIA OTRODOXĂ C. împotriva sentinţei civile nr. 557 din 
27.03.2009 a Tribunalului Sălaj care a fost desfiinţată în totalitate şi s-a trimis cauza spre 
rejudecare în fond aceleiaşi instanţe. 

 Pentru a decide astfel, curtea a reţinut în esenţă că prima instanţă a omis să se 
pronunţe asupra petitului 1 din acţiunea reclamantei, referitor la constatarea nulităţii 
exproprierii lăcaşului de cult greco-catolic şi a casei parohiale din localitatea C., precum şi a 
terenului în suprafaţă de 6.824 mp din CF nr. 157, nr. top 560/c/2/b/6/b/1. 

 Reclamanta a depus un înscris intitulat „precizare de acţiune”, de care prima instanţă 
nu a ţinut seama. 

 Fără capătul principal de cerere având ca obiect constatarea nulităţii preluării 
imobilului, nu se poate dispune rectificarea cărţii funciare, cât timp titlul în baza căruia s-a 
făcut preluarea nu a fost anulat. 

 Prin sentinţa civilă nr. 4.256 din 16 septembrie 2010 a Tribunalului Sălaj, s-a respins 
ca nefondată cererea formulată de reclamanta Parohia Greco-Catolică C. împotriva pârâtei 
Parohia Otrodoxă C., privind constatarea nulităţii exproprierii lăcaşului de cult, rectificarea 
intabulării în CF nr. 157 C., nr. top 560/c/2/b/6/b/1 şi revenirea la situaţia anterioară. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că imobilul în litigiu este compus din 
casă cu grădină şi suprafaţa de 4.824 mp teren intravilan identificat în CF nr. 157 C. A+17 nr. 
top 560/c/2/b/6/b/1. 

 Cultul greco-catolic a fost desfiinţat prin Decretul nr. 358/1948, averea trecând în 
proprietatea statului, cu posibilitatea ca o parte să poată fi atribuită de o comisie în favoarea 
Bisericii Ortodoxe Române. 

 Prin Ordinul din anul 1949 al Ministerului Agriculturii, imobilul a fost oferit de 
Parohia Ortodoxă, Direcţiei Agricole Judeţene, iar cu încheierea nr. 181/08.04.1967 dată în 
baza art. 13 din Decretul nr. 358/1948 şi a art. 2 din Decretul nr.177/1948, s-a rectificat 
numele proprietarului, din Biserica Greco-Catolică, în Biserica Română. 

 Reclamanta a solicitat constatarea nulităţii acestor înscrieri, respectiv constatarea 
nulităţii exproprierii lăcaşului de cult, fără a indica temeiul de drept al cererii sale, dar invocă 
lipsa titlului de proprietate. Or art. 2 din Decretul nr. 358/1948 prevede că averea mobilă şi 
imobilă aparţinând organizaţiilor şi instituţiilor arătate la art. 1 cu excepţia expresă a averii 
fostelor parohii, revine Statului Român. 

 Aceeaşi reclamantă a mai solicitat şi rectificarea CF nr. 157 C., în sensul anulării 
încheierii nr. 181/1967, care nu poate fi admisă faţă de prevederile art. 34 din Legea nr. 
7/1996, întrucât nu există o hotărâre irevocabilă prin care să se fi constatat că înscrierea sau 
actul în temeiul căruia s-a făcut înscrierea nu ar fi fost valabil sau ar fi încetat efectele actului 
juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea. 



 Faptul că decretele în baza cărora s-a făcut înscrierea au fost abrogate, nu duce la 
consecinţa înlăturării efectelor actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea. 

 După data exproprierii, au intervenit modificări în ce priveşte situaţia construcţiilor, 
pârâta edificând o casă parohială în anul 1980. 

 În prezent există o disproporţie evidentă între numărul credincioşilor ortodocşi şi cei 
catolici, chiar dacă trecerea credincioşilor greco-catolici şi odată cu ei a lăcaşului de cult la 
ortodoxism a fost abuzivă, în prezent majoritatea credincioşilor nu doresc să revină la cultul 
iniţial şi să revendice drepturi ce decurg din calitatea de fost credincios greco-catolic. 

 Prin decizia civilă nr. 19 din 20 ianuarie 2011 a Curţii de Apel Cluj, s-a admis apelul 
declarat de reclamanta Parohia Greco-Catolică C. împotriva sentinţei civile nr. 4256 din 16 
septembrie 2010 a Tribunalului Sălaj, care a fost desfiinţată şi s-a trimis cauza spre 
rejudecare pe fond la acelaşi tribunal.  

 Pentru a decide astfel, instanţa de apel a reţinut că acţiunea introductivă de instanţă a 
fost întemeiată pe dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Decretul-lege nr. 126/1990, Decretul-lege nr. 
9/1989 şi Decretul nr. 358/1948. Precizarea de acţiune din data de 4.09.2008 şi notele de 
şedinţă din 4.02.2010 şi 5.02.2010 au completat temeiul juridic cu dispoziţiile art. 13 şi 37 
din Decretul nr. 177/1948 şi art. 34 pct. 1 din Decretul-lege nr. 115/1938. 

 Raportat la cererea de chemare în judecată astfel cum a fost precizată de reclamantă 
în fapt şi în drept, în mod nelegal tribunalul a reţinut că reclamanta nu a indicat temeiul de 
drept al cererii de chemare în judecată, acesta fiind expres menţionat, iar din motivarea 
acţiunii rezultă fără echivoc că reclamanta a invocat lipsa titlului în baza căruia a operat 
transferul dreptului de proprietate. 

 Deşi prin decizia civilă nr. 269/A din 16.10.2009 a Curţii de Apel Cluj s-a statuat că 
acţiunea principală formulată de reclamantă este aceea în constatarea nulităţii preluării 
imobilului litigios, iar acţiunea în rectificare şi restabilire a situaţiei anterioare este o acţiune 
accesorie şi consecutivă constatării nulităţii actului de preluare, prima instanţă nu a înţeles să 
cerceteze şi să soluţioneze primul petit formulat de reclamantă. 

 Cu toate că reclamanta a menţionat expres că acţiunea în rectificarea CF nr. 197 C. 
pentru anularea încheierii de intabulare nr. 181/1967 şi restabilirea situaţiei anterioare de 
carte funciară se întemeiază pe dispoziţiile art. 34 pct. 1 C.pr.civ., în mod nelegal prima 
instanţă a stabilit că nu există o hotărâre judecătorească irevocabilă prin care să se fi 
constatat că înscrierea sau actul în temeiul căruia s-a făcut înscrierea nu ar fi fost valabil sau 
ar fi încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea, dispunând în mod 
greşit respingerea celor două capete de cerere accesorii. 

 Prin sentinţa civilă nr. 4924 din 29 septembrie 2011 a Tribunalului Sălaj, s-a respins 
ca nefondată acţiunea formulată şi precizată de reclamanta Parohia Greco-Catolică C. 
împotriva pârâtei Parohia Otrodoxă C., pentru constatarea nulităţii înscrisului ce a stat la 
baza exproprierii lăcaşului de cult, chiar inexistenţa sa, rectificarea intabulării în CF nr. 157 
C., nr. top 560/c/2/b/6/1 a suprafeţei de 6.824 mp cu lăcaş de cult greco-catolic şi casă 
parohială aferentă în sensul anulării încheierii de intabulare nr. 181/1967 şi revenirea în CF la 
situaţia anterioară rectificării numelui din Parohia Greco-Catolică în Parohia Ortodoxă. 

 Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că prin încheierea nr. 
181/1967, în baza art. 13 din Decretul nr. 177/1948 şi a art. 2 din Decretul nr. 177/1948, s-a 
rectificat numele din Biserica Greco-Catolică, în Biserica Ortodoxă Română. 

 Înscrierea lăcaşului de cult şi a casei parohiale aferente, precum şi a terenului de 
6.824 mp din CF nr. 157, nr. top 560/c/2/b/6/b/1 în favoarea Bisericii Ortodoxe Române 
prin încheierea nr. 181/1967, prin rectificarea numelui Parohiei Greco-Catolice în cel al 
Parohiei Ortodoxe Române, s-a făcut ca urmare a punerii în aplicare a Decretului nr. 
358/1948, prin care s-a constatat revenirea comunităţilor locale ale cultului greco-catolic la 
cultul ortodox din România, încetând să mai existe organizaţii centrale şi statutare ale acestui 
cult. 

 În art. 2 din acelaşi decret s-a reglementat situaţia averii mobile şi imobile deţinute la 
organizaţiile centrale şi statutare ale cultului greco-catolic care reveneau Statului Român, cu 
excepţia expresă a averii fostelor parohii, acestea rămânând în proprietatea comunităţii 
locale, respectiv cultului ortodox român. 



 Rezultă că regimul comunist a trecut în proprietatea statului averile bisericeşti şi 
mănăstireşti ale cultului greco-catolic res eccleziastica aflate în circuitul civil, cult pe care 
practic l-a desfiinţat, însă bunurile sacre destinate practicării cultului res sacra au rămas în 
continuare în posesia credincioşilor practicanţi organizaţi în parohii, care ope legis, au fost 
trecuţi la cultul ortodox. 

 Prin marea schismă din anul 1.054, biserica creştină s-a divizat în Biserica 
Răsăriteană (Ortodoxă) şi Biserica de Apus Romano-Catolică din care s-au desprins Biserica 
Anglicană şi Biserica Reformată cu numeroase culte protestante şi neoprotestante. Din cultul 
ortodox, în secolul al XVIII-lea o parte s-a alăturat Romei (Biserica Unită cu Roma). 

 În sânul bisericii creştine, a existat tot timpul din punct de vedere organizatoric o 
delimitare clară între clerul reprezentativ şi masa credincioşilor (mireni), iar puterea statală 
s-a abţinut în general să intervină în problemele legate de practicarea cultului şi mai ales a 
serviciului religios. 

 Din punct de vedere patrimonial, s-a făcut o distincţie clară între bunurile necesare 
practicării serviciului religios care erau considerate sfinte res sacra şi mijloacele materiale 
necesare întreţinerii clerului res eclesiastica, acestea fiind compuse din numeroase 
proprietăţi imobiliare cu toate accesoriile lor, iar atunci când a intervenit prin măsuri de 
expropriere mai mult sau mai puţin abuzive, le-a vizat doar pe acestea din urmă, nu şi 
lăcaşurile de cult, care aparţineau enoriaşilor. 

 Prin urmare, bunurile sacre care au aparţinut bisericii greco-catolice nu au fost 
naţionalizate, expropriate, confiscate sau preluate în orice alt mod de stat, ci au rămas în 
proprietatea şi posesia parohiilor care au devenit ortodoxe prin desfiinţarea ope legis a 
cultului greco-catolic şi trecerea mai mult sau mai puţin forţată a credincioşilor la cultul 
ortodox, fără să se producă un transfer de proprietate de la un cult la alt cult, ci mai degrabă 
o „convertire” forţată a credincioşilor de la cultul greco-catolic, la cultul ortodox. 

 Aşa fiind, înscrierea în CF nr. 157 C. a transferului dreptului de proprietate pentru 
imobilele de sub nr. top 560/c/2/b/6/b/1 în favoarea Parohiei Ortodoxe C., nu s-a realizat 
benevol aşa cum susţine în mod eronat reclamanta, pentru a fi necesară o hotărâre 
judecătorească de constatare a acestei împrejurări, ci s-a făcut în baza art. 2 din Decretul nr. 
358/1947, ca urmare a punerii în aplicare a Decretului nr. 358/1948, prin care a fost 
constatată revenirea comunităţilor locale, parohii, ale cultului greco-catolic, la cultul ortodox, 
încetând să mai existe organizaţiile centrale şi statutare a acestui cult, conform art. 4 din 
decret. 

 Rezultă că faţă de prevederile art. 1 şi 2 din Decretul nr. 358/1948, transferul 
dreptului de proprietate a averii fostelor parohii greco-catolice către stat şi cultul ortodox, nu 
a urmat procedura prevăzută de art. 37 din Decretul nr. 177/1948, câtă vreme art. 1 din 
Decretul nr. 358/1948 a constatat o revenire a întregii comunităţi locale ale acestui cult la 
cultul ortodox român şi nici cea prevăzută de art. 17 din Decretul-lege nr. 115/1938, înscrierea 
fiind operată în temeiul unui act normativ de autoritate, cu putere de lege, iar legea 
reprezintă un mod de dobândire a dreptului de proprietate conform art. 645 C.civ. 

 Până în anul 1990, înlăturarea abuzurilor comise prin actele normative emise de 
regimul comunist, nu a fost de competenţa instanţelor judecătoreşti, iar în baza Constituţiei 
din anul 1991 revizuită în anul 2003, atributul acesta i-a revenit puterii legislative, astfel că 
tribunalul nu poate să reţină nevalabilitatea titlului în temeiul căruia s-a rectificat numele 
Parohiei Greco-Catolice, în acela de Parohia Ortodoxă Română, ca temei pentru repunerea în 
situaţia anterioară, printr-o nouă rectificare. 

 Operaţiunea din CF efectuată în anul 1967 privind rectificarea numelui bisericii din 
greco-catolică în ortodoxă, apare ca o măsură justificată, mai ales că nu este vorba de o 
dobândire de drept a proprietăţii lăcaşului de cult din partea statului sau de un transfer al 
proprietăţii de la Biserica Greco-Catolică la Biserica Ortodoxă, fiind vorba pur şi simplu 
despre schimbarea situaţiei juridice şi religioase a cultului greco-catolic din Parohia C., prin 
transferarea lui în cult ortodox. 

 Abrogarea în anul 1989 a Decretului nr. 358/1948 şi recunoaşterea cultului greco-
catolic prin Decretul nr.126/1990, nu poate duce la concluzia că de jure bunurile în litigiu nu 
au ieşit niciodată din proprietatea reclamantei ca structură religioasă, fiind şi rămânând 
singura proprietară conform art. 17 din Decretul-lege nr. 115/1938. 



 Prin actele normative elaborate de regimul instaurat la 22 decembrie 1989, i s-a 
recunoscut cultului greco-catolic dreptul de a se reorganiza şi funcţiona în aceleaşi condiţii ca 
toate celelalte culte recunoscute de lege la acel moment în România, nicidecum că trebuie 
repuse de drept în situaţia anterioară desfiinţării, ceea ce ar fi însemnat un abuz în sens 
invers, prin desfiinţarea ope legis a cultului ortodox în parohiile respective şi constatarea că 
toţi credincioşii au revenit de drept la cultul greco-catolic. 

 Bunurile enumerate în art. 1 din Decretul nr. 358/1948 preluate de stat şi aflate în 
patrimoniul statului, au fost restituite Bisericii Unite cu Roma prin Hotărârea Guvernului nr. 
466/1992. 

 Însă în ceea ce priveşte lăcaşurile de cult şi casele parohiale ce au aparţinut Bisericii 
Române Unite cu Roma, preluate de Biserica Ortodoxă Română, reglementarea lor este 
cuprinsă în art. 3 din Decretul-lege nr. 126/1990, cu privire la care s-a stabilit formarea unei 
comisii alcătuite din reprezentanţii clericali ale celor două culte religioase, ţinând seama de 
dorinţa credincioşilor din comunităţile care deţin aceste bunuri şi în cazul în care nu se 
ajunge la niciun rezultat, ori decizia luată de comisie nemulţumeşte una din părţi, partea 
interesată are deschisă calea acţiunii în justiţie potrivit dreptului comun. 

 Referirea legiuitorului din art. 3 alin. (2) şi (3) din Decretul-lege nr. 126/1990 la 
faptul că partea interesată are deschisă calea acţiunii în justiţie potrivit dreptului comun, nu 
dă naştere posibilităţii exercitării acţiunii în revendicare fundamentată pe dispoziţiile 
dreptului comun art. 480-481 C.civ. şi cu atât mai puţin a acţiunii subsidiare în constatarea 
nulităţii, rectificare de CF, ci doar posibilitatea de a renunţa la procedura în faţa comisiei 
mixte şi deschiderea unei proceduri judiciare care însă nu poate fi fundamentată juridic şi nu 
se poate desfăşura decât în cadrul legislativ actual reglementat de Legea nr. 489/2006. 

 Admiterea acţiunii în rectificare de carte funciară întemeiată în principal pe 
dispoziţiile art. 34 pct. 1 din Decretul-lege nr. 115/1938 ca urmare a abrogării Decretului nr. 
358/1948, nu poate fi primită întrucât pe de o parte s-ar încălca norma constituţională de 
neretroactivitate a legii civile şi de nerespectare a unei proceduri speciale cuprinse în art. 3 
din Decretul-lege nr. 126/1990, iar prin Titlul II din Legea nr. 247/2005 s-a prevăzut că 
regimul juridic al imobilelor cu destinaţia de lăcaş de cult va fi reglementate prin lege 
specială. 

 În acest sens, prin art. 27 alin. (2) din Legea nr. 489/2006 s-a prevăzut că bunurile 
sacre, respectiv cele afectate direct şi exclusiv cultului, stabilite conform statutelor proprii în 
conformitate cu tradiţia şi practicile fiecărui cult, dobândite cu titlu, sunt insesizabile şi 
imprescriptibile şi pot fi înstrăinate doar în condiţiile statutare specifice fiecărui cult. 
Prevederile alin. (2) nu afectează redobândirea bunurilor sacre confiscate în mod abuziv de 
stat în perioada 1940-1989, precum şi a celor preluate fără titlu. 

 Înseamnă că această categorie de bunuri este scoasă din circuitul civil şi nu poate face 
obiectul unor acţiuni în revendicare sau constatare a dreptului de proprietate în condiţiile 
reglementate de legea civilă, atâta vreme cât ele nu puteau fi confiscate sau preluate de stat în 
perioada 1940-1989 fără titlu, ci dimpotrivă, au fost dobândite de cultul ortodox cu titlu, 
tocmai în considerarea faptului că ele sunt destinate practicării serviciului religios de către 
comunitatea locală de credincioşi. Că astfel de bunuri au aparţinut sau vor aparţine la un 
moment dat unuia sau altuia dintre cele două culte, datorită conjuncturilor social-politice şi 
istorice, depinde în mod exclusiv de voinţa şi opţiunea credincioşilor, legiuitorul şi cu atât 
mai puţin instanţa de judecată neputând interveni în acest sens într-o societate democratică, 
în care libertatea de conştiinţă şi religioasă este garantată prin Constituţie. 

 Decretul nr. 358/1948 nu este un act normativ prin care bunurile sacre ce au 
aparţinut parohiilor bisericii  greco-catolice au fost naţionalizate, expropriate, confiscate sau 
preluate de stat în orice mod, pentru a putea fi retrocedate, ci a fost un act abuziv emis de 
regimul comunist, prin care s-a desfiinţat cultul greco-catolic, însă acest act normativ 
constituie un just titlu pentru comunitatea de credincioşi care a rămas în parohia acestei 
biserici şi a continuat să practice serviciul religios în cultul ortodox, în toată această perioadă, 
achiesând la măsura abuzivă impusă de legiuitor. 

 În acest context, reclamanta ca structură organizatorică nu se poate erija în 
reprezentanta majorităţii credincioşilor din localitatea Bocşita (în realitate C.), însăşi 
legitimarea sa procesuală fiind pusă la îndoială faţă de natura bunurilor care fac obiectul 



litigiului res sacra şi care în prezent aparţin de fapt şi de drept cultului ortodox. Nefăcând 
dovada că majoritatea credincioşilor din localitatea Bocşita şi-au păstrat cultul greco-catolic 
sau că şi-au manifestat în mod liber şi expres dorinţa de a reveni la acest cult, până la data 
intrării în vigoare a Legii nr. 489/2006, acţiunea reclamantei de a redobândi imobilul în 
litigiu, destinat practicării cultului, pe calea ocolită a anulării titlului, rectificare în CF şi 
revenirea la situaţia anterioară, nu îşi găseşte justificare legală. 

 Împotriva acestei sentinţe, a declarat apel reclamanta Parohia Greco-Catolică C., 
solicitând în principal anularea ei în totalitate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa 
de fond, iar în subsidiar schimbarea ei în tot şi pe cale de consecinţă admiterea acţiunii aşa 
cum a fost formulată şi precizată, cu cheltuieli de judecată. 

 În motivarea apelului, reclamanta a susţinut că prezenta soluţie ca şi multe alte soluţii 
ale Tribunalului Sălaj, nu sunt redactate sub atenta supraveghere a judecătorului şi că de cele 
mai multe ori personalul auxiliar e cel care copiază fără aplicaţie şi discernământ sentinţele, 
schimbând calitatea părţilor, ori după caz părţile, spre exemplu ultimul alineat din pagina 13. 

 În esenţă, motivarea instanţei de fond se grefează pe ideea că măsurile abuzive ar 
trebui să rămână aşa cum s-au luat de regimul comunist, ori pe ideea că lăcaşul de cult nu 
aparţinea persoanei juridice, ci aparţine enoriaşilor. 

 În România interbelică exista o separaţie clară între stat şi biserică; lăcaşurile de cult 
şi celelalte proprietăţi bisericeşti nu aparţineau sub nicio formă comunităţii, chiar dacă ele 
erau declarate proprietăţi publice ce aparţineau cultului religios ce avea personalitate 
juridică, adică Parohiei Greco-Catolice C.. Libertatea de credinţă exprimată în acea perioadă 
nu are nicio relevanţă sub aspectul transferului proprietăţii, întrucât vizează chestiuni legate 
de intima convingere religioasă a unui cetăţean, nicidecum chestiuni materiale ce erau 
reglementate de Codul civil. 

 Părăsirea unui cult, indiferent de în ce procent s-ar întâmpla, nu era posibil să atragă 
sancţiunea prevăzută de art. 37 din Decretul nr. 177/1994 (?), chiar dacă această 
reglementare exista în materialitatea ei. În cazul în care voit sau forţat întreaga populaţie ar fi 
trecut la cultul ortodox, proprietatea nu poate trece ex lege, ci în virtutea desfiinţării cultului, 
averea trebuia preluată în mod legal de stat în aceeaşi manieră ca în cazul decesului unei 
persoane fizice fără succesori. 

 Reclamanta a susţinut neconstituţionalitatea articolelor ce au stat la baza înscrierii 
Parohiei Ortodoxe în cartea funciară, art. 13 şi art. 37din Decretul nr. 177/1948 şi art. 2 din 
Decretul nr. 358/1948. 

 Chiar în condiţiile în care aceste articole nu ar fi interpretate în acest mod, titlurile ce 
trebuiau să emane în vederea înscrierii Parohiei Ortodoxe în cartea funciară lipsesc cu 
desăvârşire chiar de la Preafericitul Patriarh Ortodox. 

 Tribunalul a reţinut că pârâta a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului 
prin lege ca mod de dobândire a proprietăţii, dar Decretul nr. 177/1948 şi Decretul nr. 
358/1948 nu sunt legi în sensul juridic al termenului, ci acte normative emanând de la 
Ministerul Cultelor, date în vederea aplicării legii. Or legea nu prevedea în concret trecerea în 
proprietatea Bisericii Ortodoxe a bunului reclamantei, ci prevedea doar modalitatea în care 
ar putea trece dacă printr-o hotărâre judecătorească s-ar fi constatat îndeplinite condiţiile 
prevăzute de art. 37 din Decretul nr. 177/1948. Deşi i-a cerut instanţei s-o oblige pe pârâtă să 
depună titlul ce a stat la baza înscrierii în CF a Bisericii Ortodoxe, instanţa a omis să cerceteze 
acest aspect. 

 Prin efectul decretelor nr. 177/1948 şi nr. 358/1948 s-a desfiinţat cultul greco-catolic, 
iar averea acestuia a trecut în patrimoniul Statului Român dacă era preluată de la Mitropolii, 
episcopii, capitluri, organe, congregaţii, protopopiate, mănăstiri, fundaţii, asociaţii, alte 
instituţii şi organizaţii sau în patrimoniul Bisericii Ortodoxe Române dacă averea s-a preluat 
de la parohii prin procedura prevăzută de art. 37-39 din Decretul nr. 117/1948. 

 Prin Decretul-lege nr. 9/1989 a fost aprobat Decretul nr.358/1948, iar prin art. 3 din 
Decretul-lege nr. 126/1990 s-a prevăzut că situaţia juridică a lăcaşurilor de cult şi a caselor 
parohiale care au aparţinut Bisericii Române Unite cu Roma (Greco-Catolică) şi au fost 
preluate de Biserica Ortodoxă Română, se va stabili de către o comisie mixtă formată din 
reprezentanţii clericali ai celor două culte religioase, ţinând seama de dorinţa credincioşilor 
din comunităţile care deţin aceste bunuri. 



 Procesul de revenire la ortodoxie a fost consfinţit oficial prin Decretul nr. 358/1948; 
împărţirea averii parohiei şi a diocezelor a fost reglementată prin H.C.M. nr. 1719/1048, dar 
ilegal, Biserica Greco-catolică a continuat să funcţioneze pe toată perioada regimului 
comunist. 

 Art. 3 alin.(2) din Decretul-lege nr. 126/1990 modificat prin Legea nr. 64/2004 a 
deschis calea dreptului comun în cazurile în care reprezentanţii celor două culte religioase nu 
ajung la un acord în cadrul comisiei mixte. 

 Reglementând modalitatea de trecere a credincioşilor de la o religie la alta şi implicit 
a lăcaşurilor de cult, statul şi-a încălcat obligaţia tacită de neutralitate şi de garantare a 
dreptului de proprietate. 

 Faţă de dispoziţiile ce reglementează cartea funciară, în aceasta se înscrie biserica 
întrucât ea are personalitate juridică, iar lăcaşul de cult se află în patrimoniul acesteia şi nu în 
cel al comunităţii. 

 Statul nu se implică în problemele cultelor religioase în chestiunile privind credinţa şi 
exercitarea acesteia, cultele având autonomie în aceste probleme. Puterea judecătorească 
fiind componentă a statului, trebuie să nu se implice în chestiunile religioase, dar problema 
restituirii lăcaşurilor de cult este o chestiune ce ţine de proprietate şi nu de religie. 

 Liberul acces la justiţie este reglementat de art. 21 din Constituţie şi de art. 6 din 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, iar dreptul de proprietate este garantat de art. 41 
din Constituţie. Litigiile privind lăcaşurile de cult fiind litigii patrimoniale ce privesc 
proprietatea, au caracter civil şi nu pot fi sustrase instanţelor judecătoreşti. 

 Dreptul de proprietate asupra lăcaşurilor de cult şi a caselor parohiale trebuie să 
aparţină instituţiei bisericii şi nu credincioşilor sau comunităţii de credincioşi. Majoritatea 
celor care au fost trecuţi cu forţa prin violenţă la noul cult, au îmbrăţişat noua religie şi li se 
pare în prezent oarecum abuzivă această restituire. 

 Trecerea individuală de la un cult la altul se face de acea persoană în considerarea 
unei motivaţii religioase, iar nu patrimoniale. În majoritatea cazurilor de trecere a 
credincioşilor de la cultul greco-catolic la cultul ortodox, nu s-au respectat condiţiile 
prevăzute de art. 37 din Decretul nr. 177/1948. Statul nu poate legifera că în cazul în care o 
parte a majorităţii credincioşilor unui cult trec la alt cult, atunci acestei majorităţi să-i revină 
şi lăcaşul de cult şi casa parohială. Putea cel mult institui o reglementare în sensul că după 
dispariţia cultului în mod natural şi după o perioadă de timp, aceste lăcaşuri să revină 
statului. 

 Dreptul de proprietate asupra lăcaşurilor de cult are mai multe conotaţii şi 
semnificaţii, întrucât aparţine bisericii ca instituţie şi nu credincioşilor sau comunităţii de 
credincioşi. 

 Chiar şi o hotărâre judecătorească dată în condiţiile art. 37 alin. (4) din Decretul nr. 
117/1949, nu este valabilă prin prisma art. 19 din Decretul-lege nr. 115/1938, deoarece nu s-a 
dat în contradictoriu cu organul reprezentativ al cultului părăsit. Distincţia între parohii şi 
restul părţilor componente ale bisericii greco-catolice, a fost evidenţiată în toate actele 
normative. 

 Recurenta a susţinut că trebuie făcută distincţie între libertatea de conştiinţă şi 
exercitarea religiei alese. A arătat că în practica judiciară există hotărâri prin care s-au admis 
acţiunile Bisericii Greco-Catolice împotriva Bisericii Ortodoxe, motivate în drept pe 
nerespectarea dispoziţiilor Decretului nr. 177/1948 şi a Decretului-lege nr. 115/1938. 

 Chiar dacă reclamanta nu a urmat procedura prevăzută de Decretul-lege nr. 
126/1990, care nu este obligatorie, ea poate formula acţiune în justiţie în restituirea 
proprietăţii şi pentru rectificare de carte funciară. Dar chiar dacă s-ar fi urmat procedura 
respectivă şi comisia ar fi ajuns la concluzia restituirii lăcaşului de cult, în baza acelor 
hotărâri tot nu s-ar fi putut intabula dreptul de proprietate al reclamantei în cartea funciară. 

 Ultimele 10 pagini ale motivelor de apel, constituie comentarii ale unor hotărâri 
judecătoreşti pronunţate între biserici aparţinând celor două culte: greco-catolic şi ortodox. 

 Reprezentantul intimatei Parohia Ortodoxă C., prezent în instanţă la termenul de 
astăzi, a solicitat respingerea apelului reclamantei. 



 Prin concluziile scrise înregistrate la dosar la data de 16 martie 2012, reclamanta 
Parohia Greco-Catolică C. a solicitat admiterea apelului şi obligarea pârâtei la plata 
cheltuielilor de judecată în toate fazele procesuale, în sumă de 6.175,44 lei. 

 Examinând apelul prin prisma motivelor invocate, curtea reţine următoarele: 
 Reclamanta prin acţiunea introductivă a solicitat instanţei să constate nulitatea 

exproprierii lăcaşului de cult greco-catolic din localitatea C. şi a casei parohiale, precum şi a 
terenului în suprafaţă de 6.824 din CF nr. 157 C., nr. top 560/c/2/b/1 dispuse prin Decretele 
nr. 358/1948; să se constate nulitatea absolută a încheierii de intabulare nr. 181/1967; 
revenirea la situaţia anterioară rectificării numelui din Parohia Ortodoxă Română, în Parohia 
Greco-Catolică, în sensul de a se înscrie Parohia Greco-Catolică C.. 

 Prin înscrisul depus la dosar la termenul din 12.09.2008, reclamanta şi-a precizat 
acţiunea în sensul că solicită rectificarea intabulării în CF nr. 157 C. sub nr. top 
560/2/b/6/b/1 a suprafeţei de 6.824 mp cu lăcaş de cult greco-catolic şi casă parohială 
aferentă în sensul anulării încheierii de intabulare nr. 181/1967; revenirea la situaţia 
anterioară rectificării numelui din Parohia Greco-Catolică în Parohia Ortodoxă. 

 Din concluziile raportului de expertiză efectuat a rezultat că terenul pe care se află 
situat lăcaşul de cult Parohia Ortodoxă C. are suprafaţa de 3.508,0 mp şi face parte din 
parcela cu nr. top 560/c/b/6/b/1 înscris în CF 157 C. în suprafaţă de 6.824 mp; pe terenul în 
suprafaţă de 3.508,0 mp se află amplasat lăcaşul de cult (Biserica), precum şi o casă 
pastorală. 

 Acelaşi expert prin concluziile scrise ale raportului de expertiză, a arătat că întrucât 
nu a reuşit să intre în posesia planului de situaţie folosit la dezmembrarea parcelei cu nr. top 
560/c/b/6/b din CF nr. 2549 C. în prezent sistată, dezmembrarea dispusă prin încheierea nr. 
970/1937, nu a reuşit să stabilească limitele parcelei cu nr. top 560/c/2/b/6/b/1 înscrisă în 
CF nr. 157 C., astfel că nu a putut arăta care este suprafaţa exactă a parcelei pe care se află 
edificate biserica şi casa pastorală.  

 Ca natură juridică, acţiunea reclamantei este o acţiune în rectificare de carte funciară 
cu caracter accesoriu, grefată pe acţiunea principală având ca obiect constatarea nulităţii 
titlului în baza căruia s-a efectuat înscrierea dreptului de proprietate al Parohiei Ortodoxe C. 
asupra parcelei cu nr. top 560/c/2/b/6/b/1, pe care se află edificate un lăcaş de cult şi o casă 
pastorală (parohială). 

 Finalitatea demersului judiciar urmărit de reclamantă, este aceea a unei acţiuni în 
revendicarea dreptului de proprietate. 

 Temeiul juridic al acţiunii în rectificare de carte funciară nu poate fi decât art. 34 pct. 
1 din Legea nr. 7/1996, iar nu art. 34 pct. 1 din Decretul-lege nr.115/1938, aşa cum susţine 
constant în mod eronat reclamanta. 

 Pentru a se putea admite în speţă acţiunea în rectificare, este necesară anularea în 
prealabil (constatarea nulităţii absolute) a titlului în baza căruia s-a intabulat pârâta Parohia 
Ortodoxă C. asupra terenului şi a lăcaşului de cult, întrucât casa parohială a fost construită în 
anul 1980. 

 În CF nr. 157 C., nr. top 560/c/2/b/6/b/1 casă cu grădină în intravilan în suprafaţă de 
un iugăr şi 297 stj (6.844 mp), din care expertul a arătat că în prezent mai există doar 3.508 
mp, cu încheierea nr. 181 din 8 aprilie 1967 dată în baza art. 13 din Decretul nr.177 din 4 
august 1948 şi a art. 2 din Decretul nr. 177 din 2 decembrie 1948, s-a rectificat numele 
proprietarului de sub B1, 10 în Biserica Ortodoxă Română C., f. 48 verso, dosarul 
tribunalului.  

 Corespunde realităţii că trecerea de la cultul greco-catolic la cultul ortodox şi 
preluarea imobilului de la Biserica Greco-Catolică C. în temeiul art. 37 din Decretul nr. 
177/1948, a fost una abuzivă, ca urmare a presiunilor exercitate de autorităţile vremii asupra 
credincioşilor greco-catolici, cu încălcarea dispoziţiilor art. 27 alin. (1) din Constituţia 
României din anul 1948 în vigoare la acel moment, care garanta formal libertatea conştiinţei 
şi libertatea religioasă (în acest sens decizia nr. 4.315 din 29 mai 2007 a Secţiei civile şi de 
proprietate intelectuală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi decizia nr. 534 din 26 ianuarie 
2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie). 

 Este adevărat că Decretul nr.177/1948 a fost abrogat prin Decretul-lege nr. 9/1989. 



 Prin dispoziţiile art. 3 din Decretul-lege nr. 126/1990, s-a consacrat o procedură 
specială, atribuind în competenţa comisiei mixte paritare, stabilirea juridică a lăcaşelor de 
cult şi a caselor parohiale, luând în seamă dorinţa credincioşilor din comunităţile 
care deţin aceste bunuri. 

 Neurmarea procedurii prevăzute de art. 3 din Decretul-lege nr.126/1990, mai ales 
după modificarea adusă prin Legea nr. 182/2005, poate fi considerată ca având un caracter 
de recomandare, astfel că nu pot fi opuse aplicării legii civile, în condiţiile în care art. 21 alin. 
(1) din Constituţie care prevede că orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea 
drepturilor şi intereselor sale legitime, dreptul de proprietate fiind garantat, iar accesul 
reclamantei la justiţie garantat de art. 21 alin. (3) din Constituţie şi de art. 6 alin. (1) din 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului nu a fost încălcat. 

 Abrogarea Decretului nr. 358/1948 şi recunoaşterea cultului greco-catolic prin 
Decretul-lege nr. 126/1990, nu poate duce la concluzia că de jure, bunurile revendicate nu au 
ieşit niciodată din proprietatea sa. 

 Din contră, reclamanta a predat proprietatea prin efectul legii, iar pârâta a dobândit 
proprietatea asupra imobilelor în litigiu, tot prin efectul legii, urmată de exercitarea dreptului 
de proprietate de către Parohia Ortodoxă C. timp de 64 de ani. 

 Dezlegarea legală a problemei juridice din speţa de faţă, este dată de interpretarea 
părţii finale a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Decretul-lege nr. 126/1990, conform cărora 
„situaţia juridică a lăcaşului de cult şi a caselor parohiale care au aparţinut Bisericii Unite cu 
Roma se va stabili”. ţinând seama de dorinţa credincioşilor din comunităţile care 
deţin aceste bunuri 

 Sub acest aspect, reclamanta Parohia Greco-Catolică C. a dovedit în dosarul nr. 
aaa/84/2009 al Tribunalului Sălaj, că are un număr de 25 de credincioşi, pe când pârâta 
Parohia Ortodoxă C. a dovedit că are un număr de 243 de credincioşi. 

 Dacă după 20 de ani de la abrogarea actelor normative în baza cărora s-a preluat 
abuziv imobilul reclamantei şi de la recunoaşterea cultului greco-catolic, numărul 
credincioşilor practicanţi ai acestui cult este de zece ori mai mic decât al credincioşilor 
ortodocşi, în aplicarea dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Decretul-lege nr. 126/1990 „ţinând 
seama de dorinţa credincioşilor din comunităţile care deţin aceste bunuri”, înseamnă că se 
impune respingerea acţiunii reclamantei ca nefondată, aşa cum a şi procedat de altfel prima 
instanţă prin sentinţa civilă nr. 4924 din 29 septembrie 2011 a Tribunalului Sălaj. 

 Sunt nerelevante soluţionării apelului, aspectul că în sentinţa apelată, din eroare se 
face vorbire de localitatea B., cele referitoare la interpretarea în sensul urmărit de apelantă a 
prevederilor art. 37 din Decretul nr. 177 1948 şi ale art. 2 din Decretul nr. 358/1948, pe care 
aceasta le reia fără nicio ordine şi sistematizare, făcând imposibil identificarea unui fir logic 
al demersului ei. 

 Atât la instanţele anterioare, cât şi în prezentul apel, reclamanta invocă lipsa titlului 
care a stat la baza înscrierii în cartea funciară a Bisericii Ortodoxe C.. Principiul legalităţii ce a 
guvernat şi cărţile funciare reglementate prin Decretul-lege nr. 115/1938, dispunea că 
judecătorul nu poate încuviinţa decât înscrierea actelor şi faptelor juridice anume prevăzute 
de lege şi nu se poate sprijini decât pe cererea şi actele care o însoţesc sub aspectul legalităţii 
formale şi că judecătorul trebuie să cerceteze pe de o parte dacă înscrisul pe baza căruia se 
solicită înscrierea, întruneşte condiţiile cerute de lege pentru înscrierea dreptului sub 
aspectul legalităţii materiale. 

 Aşadar, faţă de cele două aspecte: formal şi material ale principiului legalităţii, faptul 
că în prezent nu se mai găseşte în arhiva cărţii funciare titlul pretins de reclamantă, câtă 
vreme din înscrierea efectuată în cartea funciară rezultă cu claritate că înscrierea dreptului de 
proprietate s-a făcut în baza art. 13 din Decretul nr. 177/1948 şi a art. 2 din Decretul nr. 
358/1948 (menţionat eronat ca fiind 177/1948), nu este de natură să dovedească 
nevalabilitatea titlului pârâtei. 

 Distincţiile între averea mitropoliei, episcopiilor, capitlurilor, organelor, 
congregaţiunilor, protopopiatelor, mănăstirilor, fundaţiilor, asociaţiilor sau a altor instituţii 
şi organizaţii, care a fost preluată de Biserica Ortodoxă Română, de asemenea nu are 
relevanţă în cauză, câtă vreme într-adevăr, imobilul în litigiu a fost transcris în proprietatea 
pârâtei, aspect necontestat şi care nu ridică nicio problemă juridică, deoarece actuala 



comunitate a creştinilor ortodocşi din cadrul Parohiei Ortodoxe C. foloseşte lăcaşul de cult, 
dar aşa cum am arătat, aceştia sunt de 10 ori mai mulţi decât credincioşii greco-catolici din 
aceeaşi localitate. 

 Nici faptul că biserica (parohia) are personalitate juridică, iar nu comunitatea locală 
de creştini nu are relevanţă în cauză, faţă de dispoziţiile art. 3 alin. (1) din Decretul-lege nr. 
126/1990. 

 Prin urmare, de lege lata şi ţinând seama de probatoriul administrat  în cauză, în mod 
corect a fost respinsă acţiunea reclamantei. 

 Pentru aceste considerente, în temeiul art. 296 C.pr.civ., se va respinge ca nefondat 
apelul reclamantei împotriva sentinţei tribunalului, care va fi menţinută ca legală şi 
temeinică. 

 În baza art. 137 alin. (1) coroborat cu art. 1 alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 
94/2000, curtea va respinge excepţia inadmisibilităţii acţiunii întemeiate pe dreptul comun 
cu privire la casa cantorală, câtă vreme la dosarul nr. aaa/84/2009 f.56, există aprobarea nr. 
9766 din 5.01.1981 a Consiliului popular al judeţului Sălaj privind demolarea vechii 
construcţii şi construirii casei parohiale ortodoxe române. (Judecător Traian Dârjan) 

 

4. Expropriere pentru cauză de utilitate publică. Acordarea despăgubirilor 
prevăzute de lege. Neîndreptăţire şi la „folosul de tras” 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 456 din 3 februarie 2012  

Prin sentinţa civilă nr. 4678/22.09.2011, pronunţată de Tribunalul Sălaj, s-a admis 
în parte cererea reclamantei K.S., în contradictoriu cu pârâţii Consiliul Local al municipiului 
Zalău şi Municipiul Zalău, reprezentaţi prin Primar, respectiv S.C. B.P., S.A. Zalău şi, în 
consecinţă, s-a stabilit c/v despăgubirilor pentru imobilul expropriat, înscris în CF Zalău 
1693 nr. top.847, situat administrativ în Zalău, str. P. nr. 2/B, la suma totală de 39.115 lei.  

A fost obligat pârâtul Municipiul Zalău, reprezentat prin Primar, la plata sumei de 
1.000 lei, cheltuieli de judecată parţiale către reclamantă. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în considerentele 
sentinţei următoarele: 

„Conform art. 9 alin. (1) din Legea nr. 198/2004, „expropriatul nemulţumit de 
cuantumul despăgubirii prevăzute la art. 8, precum şi orice persoană care se consideră 
îndreptăţită la despăgubire pentru exproprierea imobilului se poate adresa instanţei 
judecătoreşti competente în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a hotărârii 
Guvernului, prevăzute la art. 4 alin. (1) sau în termen de 15 zile de la data la care i-a fost 
comunicată hotărârea comisiei prin care i s-a respins, în tot sau în parte, cererea de 
despăgubire. Acţiunea formulată în conformitate cu prevederile prezentului articol se 
soluţionează potrivit art. 21-27 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică, în ceea ce priveşte stabilirea despăgubirii. În acest caz, plata despăgubirii se 
face de către expropriator în termen de 30 de zile de la data solicitării, pe baza hotărârii 
judecătoreşti definitive şi irevocabile de stabilire a cuantumului acesteia”. 

La rândul său, art.24 alin.(2) din Legea nr.33/1994, prevede că atunci când părţile sau 
numai unele dintre acestea se învoiesc doar cu privire la expropriere, dar nu şi asupra 
despăgubirii, instanţa va lua act de învoiala şi va stabili despăgubirea. În continuare, acest act 
normativ arată procedura de urmat pentru stabilirea despăgubirilor respectiv „instanţa va 
constitui o comisie de experţi compusa dintr-un expert numit de instanţa, unul desemnat de 
expropriator şi un al treilea din partea persoanelor care sunt supuse exproprierii” (art.25).   

Despăgubirea se compune din valoarea reală a imobilului şi din prejudiciul cauzat 
proprietarului sau altor persoane îndreptăţite. La calcularea cuantumului despăgubirilor, 
experţii, precum şi instanţa vor tine seama de preţul cu care se vând, în mod obişnuit, 
imobilele de acelaşi fel în unitatea administrativ-teritorială, la data întocmirii raportului de 
expertiza, precum şi de daunele aduse proprietarului sau, după caz, altor persoane 
îndreptăţite, luând în considerare şi dovezile prezentate de aceştia (art.26) Primind rezultatul 
expertizei, instanţa îl va compara cu oferta şi cu pretenţiile formulate de părţi şi va hotărî. 



Despăgubirea acordată de către instanţa nu va putea fi mai mica decât cea oferită de 
expropriator şi nici mai mare decât cea solicitată de expropriat sau de alta persoana 
interesată (art.27). 

În speţă, faţă de prevederile legale mai sus enunţate, instanţa a numit o comisie 
formată din experţii ing. F.L., asistat de experţii ing. D.G. şi ing. M.V. (care au efectuat cele 
două expertize anterioare la cererea părţilor) concluziile finale ale acestora fiind în sensul că 
valoarea de circulaţie a imobilului expropriat este în sumă totală de 39.115 lei din care 27.635 
lei reprezintă c/v a două construcţii (utilizate de constructor ca birou şi depozit) iar suma de 
11.480 lei c/a suprafeţei de 37 mp teren. 

Comparând rezultatul expertizei, cu oferta expropriatorului de 22.6oo lei, stabilită 
prin Hotărârea nr. 65/12.03.2010 şi pretenţiile formulate de reclamantă prin prezenta 
acţiune, de 70.000 lei, instanţa găseşte că valoarea de 39.115 lei, reprezintă o despăgubire 
justă şi echitabilă, în condiţiile în care reclamanta a apreciat, cu totul exagerat, c/v terenului 
în suprafaţă de 37 mp, fără construcţii, la suma de 11.700 euro/ar şi o construcţie de 
5mx5,80m, edificată în anul 1988, la suma de 10.868 Euro, un asemenea imobil fiind foarte 
greu dacă nu imposibil de valorificat pe piaţa imobiliară, chiar dacă se găseşte în zona 
ultracentrală a municipiului Zalău. Tocmai din acest considerent atât reclamanta cât şi 
comisia de experţi nu au fost în măsură să indice preţul cu care se vând, în mod obişnuit, 
imobile de acelaşi fel, pe raza municipiului Zalău.  

Este vorba în realitate de exproprierea parţială a imobilului situat pe str. P. nr. 2/b 
Zalău, compus din casă, anexă tip garaj şi teren, în suprafaţă de 396 mp, din care s-a 
dezmembrat suprafaţa de 37mp teren cu construcţii anexă, diferenţa de 359 mp teren cu 
casă, rămânând în continuare în proprietatea reclamantei. Imobilul rămas în urma 
exproprierii nu a fost astfel foarte mult afectat ca posibilitate de valorificare pe piaţa 
imobiliară ci, dimpotrivă, ca urmare a lucrărilor ce se vor realiza pe imobilul expropriat, 
constând în consolidarea văii, partea de imobil rămasă neexpropriată va dobândi un spor de 
valoare, devenind un amplasament stabil, atât pentru proprietar cât şi pentru eventualii 
cumpărători. 

Prin urmare, instanţa nu va putea reţine existenţa unui prejudiciu efectiv creat 
proprietarului prin expropriere (damnum emergens), care să fie luat în considerare la 
stabilirea despăgubirii, peste valoarea reală a imobilului expropriat, după cum nu poate fi 
luat în calcul nici folosul nerealizat (lucrum cessans), adică „folosul de tras” la care face 
referire reprezentantul reclamantei, ca fiind în sumă de 590l,5 lei respectiv chiria spaţiului de 
29mp, calculat pe o perioadă de 20 de ani, atâta vreme cât nu a  produs nici o probă în sensul 
că ar exista încheiat un astfel de contract, cu clauză penală de despăgubire, în caz de 
denunţare unilaterală din partea chiriaşului.  

La acest ultim punct, pârâtul s-a apărat prin aceea că, potrivit art.483 Cod civil 
fructele se cuvin proprietarului, ori de la data exproprierii atributele dreptului real sunt 
întrunite în persoana Municipiului Zalău. Acest argument nu este relevant în cazul de faţă, 
fiind vorba de expropriere şi nu de transferul dreptului de proprietate prin contract de 
vânzare-cumpărare, astfel că despăgubirea trebuie să fie deplină şi efectivă, sub ambele 
aspecte, dreptul de a încasa chiria, în situaţia ipotetică mai sus prezentată, fiind un bun 
patrimonial, în sensul de „speranţă legitimă” astfel cum au fost interpretate adeseori în 
jurisprudenţa CEDO de la Strassburg, prevederile art.1 din Protocolul nr.1 la Convenţia 
europeană(…), privind dreptul de proprietate ca drept fundamental al omului, motivul 
respingerii acestui capăt de cerere fiind de ordin pur probator, după cum s-a şi arătat. Or, în 
lipsa unui contract de închiriere, obiectivul propus de reprezentantul reclamantei comisiei de 
experţi privind calcularea”folosului de tras” nu îşi găseşte nici o justificare pentru justa 
soluţionare a cauzei, motiv pentru care s-au respins de instanţă, obiecţiunile formulate cu 
privire la acest punct, în şedinţa de azi. 

Faţă de toate aceste aspecte, de fapt şi de drept, tribunalul va admite în parte cererea 
reclamantei K.S. şi în consecinţă stabileşte c/v despăgubirilor pentru imobilul expropriat la 
suma totală de 39.115 lei, obligând totodată pârâtul Municipiul Zalău, reprezentat prin 
Primar, la plata sumei de 1.000 lei, cheltuieli de judecată parţiale către reclamantă”. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel, în termen legal, reclamanta K.S., solicitând, 
în temeiul art. 282 şi urm. C.pr.civ., admiterea apelului, modificarea sentinţei, în sensul 



acordării şi a folosului nerealizat pentru cei 29 mp, conform art. 26 alin. 2 din Legea nr. 
33/1994 şi art. 25 din aceiaşi lege, cu consecinţa încuviinţării probei solicitate, respectiv a 
completării raportului de expertiză, şi cu obiectivul clar precizat de reclamantă prin Nota de 
şedinţă depusă la dosar la 20.09.2011. 

În motivarea apelului s-a arătat că reclamanta a formulat obiecţiuni la expertiza 
efectuată în primă instanţă, cerând instanţei să indice modul de calcul cu privire la folosul de 
tras calcul pentru suprafaţa de 29 mp, folosită ca birou, închiriat cu 2,5 Euro/mp, rezultând o 
sumă de 5901 lei lunar x 20 ani pe viitor, rezultând un total de 70.000 lei. 

Acest folos de tras acoperea exact pretenţia reclamantei, de la 39.115 lei la 70.000 lei, 
pretinşi prin acţiune ca despăgubire totală, precizată la suma de 71.448 lei. 

Motivarea instanţei de fond, de neacordare a folosului nerealizat, că de la data 
exproprierii fructele s-ar cuveni Municipiului Zalău, el devenind proprietar, este în total 
contrast cu prevederea corectă a legii, conform căreia persoana trebuie despăgubită şi pentru 
folosul nerealizat. 

Prin întâmpinarea formulată în cauză, intimatul Consiliul Local al municipiului Zalău 
a solicitat în principal, să se dispună calificarea corectă a căii de atac, din apel în recurs, 
potrivit dispoziţiilor art. 2821 C.pr.civ., iar în ceea ce priveşte soluţia pe fond, s-a solicitat 
respingerea recursului ca nefondat, cu motivarea că aşa-zisul prejudiciu pentru folosul 
nerealizat nu este cert, adică existenţa şi întinderea sa nu sunt sigure, şi în plus, potrivit art. 
483 C.civ., fructele se cuvin proprietarului imobilului, proprietar care în speţă este, de la data 
exproprierii, Municipiului Zalău. 

La termenul de judecată din data de 03.02.2012 Curtea a dispus recalificarea căii de 
atac din apel în recurs, având în vedere prevederile art. 2821 alin. 1 C.pr.civ., coroborat cu 
faptul că valoarea obiectului pretenţiilor solicitate de reclamantă cu titlu de folos de tras este 
în cuantum de 70.000 lei, valoarea care se situează sub plafonul de 100.000 RON, prevăzut 
de art. 2821 alin. 1 C.pr.civ. 

Recursul este nefondat. 
Prin recurs se critică soluţia primei instanţe sub aspectul neacordării în favoarea 

reclamantei a aşa-zisului folos de tras, constând în chiria pe care reclamanta ar fi încasat-o pe 
o perioadă de 20 de ani înainte, pentru suprafaţa de 29 mp folosită ca birou, reclamanta 
susţinând că putea închiria această suprafaţă cu 2,5 Euro/mp, rezultând o sumă de 5.901 lei 
lunar, care înmulţită cu 20 de ani s-ar ridica la nivelul sumei de 70.000 lei. 

 Ca temei juridic al acestei pretenţii reclamanta a invocat prevederile art. 25 şi art. 26 
alin. 2 din Legea nr. 33/1994. 

În speţă, prin Hotărârea nr.  64/12.03.2010 a Comisiei locale a municipiului Zalău s-a 
declanşat procedura de expropriere a imobilul teren în suprafaţă de 37 mp, şi a construcţiei 
în suprafaţă de 29 mp, imobile situate în Zalău, str. P. nr. 2/b, în vederea realizării 
obiectivului de utilitate publică „drum de interes local prin realizarea investiţiei de acoperire 
a Văii Zalăului pe tronsonul Piaţa Agroalimentară Centrală – Pod str. 22 Decembrie 1989”, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 198/2004, constatându-se totodată că 
proprietarul acestor imobile este reclamanta din prezenta cauză, K.S., conform înscrierilor 
din CF nr. 52200, nr. top 847. 

Prin Hotărârea nr.  65/12.03.2010 a Consiliului local al municipiului Zalău s-a 
aprobat cuantumul despăgubirilor pentru imobilele expropriate, menţionate în Hotărârea nr. 
64/12.03.2010, la suma de 22.600 lei, în favoarea reclamantei K.S., stabilindu-se în art. 2 din 
Hotărârea nr.  65/2010 că expropriatul nemulţumit de cuantumul despăgubirii poate ataca 
hotărârea în condiţiile art. 9 din Legea nr. 198/2004. 

Potrivit art. 9  din Legea nr. 198/2004, „expropriatul nemulţumit de cuantumul 
despăgubirii prevăzute la art. 8, precum şi orice persoană care se consideră îndreptăţită la 
despăgubire pentru exproprierea imobilului se poate adresa instanţei judecătoreşti 
competente în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute 
la art. 4 alin. (1) sau în termen de 15 zile de la data la care i-a fost comunicată hotărârea 
comisiei prin care i s-a respins, în tot sau în parte, cererea de despăgubire. Acţiunea 
formulată în conformitate cu prevederile prezentului articol se soluţionează potrivit 
dispoziţiilor art. 21-27 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică, în ceea ce priveşte stabilirea despăgubirii. În acest caz, plata despăgubirii se face de 



către expropriator în termen de 30 de zile de la data solicitării, pe baza hotărârii judecătoreşti 
definitive şi irevocabile de stabilire a cuantumului acesteia”. 

În conformitate cu prevederile art. 26 alin. 1 din Legea nr. 33/1994, despăgubirea se 
compune din valoarea reală a imobilului şi din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor 
persoane îndreptăţite, la calcularea cuantumului despăgubirilor, experţii, precum şi instanţa 
urmând să ţină seama de preţul cu care se vând, în mod obişnuit, imobilele de acelaşi fel în 
unitatea administrativ-teritorială, la data întocmirii raportului de expertiză, precum şi de 
daunele aduse proprietarului sau, după caz, altor persoane îndreptăţite, luând în considerare 
şi dovezile prezentate de aceştia. 

Curtea constată, aşadar, că în cuantumul despăgubiri sunt incluse daunele efective, 
certe, cunoscute şi determinate sau determinabile la momentul exproprierii, iar nu şi daunele 
viitoare, incerte şi care nu pot fi determinate sau determinabile la momentul exproprierii. 

Reclamanta susţine că folosul de tras pe care îl pretinde cu titlu de despăgubire pentru 
construcţia de 29 mp expropriată, ar consta în chiria pe care ar fi putut-o încasa în următorii 
20 de ani pentru acest spaţiu, dacă ar fi fost închiriat cu destinaţia de birou. 

Reclamanta ar fi trebuit să facă dovada, pentru admisibilitatea acestei cereri, că la 
momentul exproprierii, era în vigoare un contract de închiriere încheiat pe un termen de 20 
de ani, având ca obiect spaţiul de 29 mp teren şi că în acest contract de închiriere a fost 
stipulată o chirie de 2,5 Euro/mp lunar, respectiv, că prin exproprierea acestui spaţiu de 29 
mp teren contractul de închiriere în fiinţă şi curs de executare nu a mai putut fi executat, 
reclamanta fiind astfel lipsită de toată chiria care i s-ar fi cuvenit pe 20 de ani înainte, în 
temeiul acelui contract de închiriere. 

Or, o astfel de dovadă nu a fost făcută de către reclamantă, deşi sarcina îi incumba 
acesteia, în condiţiile art. 1169 C.civ., coroborat cu art. 26 alin. 2 teza finală din Legea nr. 
33/1994. 

Este adevărat că potrivit art. 26 alin. 1 din Legea nr. 33/1994, despăgubirea se 
compune din valoarea reală a imobilului şi din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor 
persoane îndreptăţite, dar nu este mai puţin adevărat că, pentru a fi susceptibil de reparare 
integrală, prejudiciul trebuie să îndeplinească anumite condiţii, printre care şi pe aceea de a fi 
cert, adică existenţa şi întinderea sa să fie sigură. 

Acest folos de tras, pretins de reclamantă cu titlu de chirie pe care ar fi putut-o obţine 
în următorii 20 de ani pentru spaţiul de 29 mp teren, dacă ar fi fost închiriat cu destinaţia de 
birou, nu reprezintă un prejudiciu cert, a cărui existenţă şi întindere să fie sigură, astfel încât, 
un astfel de prejudiciu, incert şi nesigur, nu este susceptibil de reparare, aşa cum nefondat 
pretinde reclamanta. 

Pe de altă parte, chiriile reprezintă fructele civile ale unui imobil, fructe care, potrivit 
art. 483 C.civ., se cuvin proprietarului, în puterea dreptului de accesiune. 

Or, aşa cum corect a reţinut şi prima instanţă, de la data exproprierii proprietarul 
imobilului expropriat este Municipiul Zalău, astfel încât, eventualele fructe (civile, naturale 
sau industriale) produse de bunul expropriat, se cuvin Municipiului Zalău, în temeiul art. 483 
C.civ. 

În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 25 din Legea nr. 33/1994, menţionate în motivarea 
căii de atac, Curtea constată că acestea au fost invocate doar ca un argument suplimentar în 
sprijinul încuviinţării cererii în probaţiune, având ca obiect completarea raportului de 
expertiză, întrucât, acest art. 25 prevede doar în ce condiţii va fi constituită comisia de experţi 
care va stabili cuantumul despăgubirilor pentru imobilul expropriat. 

Astfel, art. 25 din Legea nr. 33/1994, prevede că pentru stabilirea despăgubirilor 
instanţa va constitui o comisie de experţi compusă dintr-un expert numit de instanţă, unul 
desemnat de expropriator şi un al treilea din partea persoanelor care sunt supuse 
exproprierii. 

Întrucât în recurs, potrivit art. 305 C.pr.civ., se pot administra doar probe cu 
înscrisuri, Curtea constată că cererea reclamantei, întemeiat pe art. 25 din Legea nr. 33/1994, 
de efectuare a unei completări la raportul de expertiză nu este admisibilă în recurs. 

Aşa fiind, în temeiul tuturor considerentelor anterior expuse şi a prevederilor art. 304 
pct. 9 şi art. 312 alin. 1 C.pr.civ., Curtea urmează să respingă ca nefondat prezentul recurs. 
(Judecător Carmen-Maria Conţ) 



 
 

5. Acţiune în grăniţuire. Stabilirea liniei de hotar pe aliniamentul avut în vedere 
de instanţă la pronunţarea soluţiei într-o acţiune anterioară, având ca obiect 

revendicare 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 343 din 27 ianuarie 2012  

I. Prin sentinţa civilă nr. 3442 din 25 noiembrie 2010 a Judecătoriei Zalău, s-a admis 
în parte acţiunea introdusă de reclamantul C.C. împotriva pârâţilor B.E., V.I., S.M., S.E., S.S., 
S.N., M.I., M.G., V.M., M.S., M.I., M.I. şi M.F.F. 

Pe cale de consecinţă, s-a stabilit hotarul dintre proprietăţile părţilor pe aliniamentul 
e – f - g marcat prin culoare albastră în amândouă lucrările de expertiză întocmite în cauză, 
identic cu hotarul avut în vedere de instanţă la soluţionarea acţiunii în revendicare între 
aceleaşi părţi, care a format obiectul dosarului nr. 4046/1997,  aliniament B-C-D-E. 

A fost respins ca nefondat capătul de cerere având ca obiect anularea întabulării 
pârâţilor. 

Au fost compensate în întregime cheltuielile de judecată suportate de părţi. 
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a avut în vedere, în principal, următoarele:  
Reclamantul şi pârâţii au în proprietate suprafeţe de teren intravilan învecinate, 

situate în municipiul Zalău.  
Terenurile au fost identificate la faţa locului prin expertiza tehnică judiciară efectuată 

în cauză. 
Rolul instanţei în caz de litigiu între proprietarii fondurilor învecinate cu privire la 

amplasamentul liniei care desparte proprietăţile lor este să reconstituie hotarul la origine 
nelitigios în funcţie de elementele faptice care se regăsesc în situaţia de la faţa locului. 

Prin sentinţa civilă nr. 930 din 21.02.2002 a Judecătoriei Zalău, s-a admis acţiunea 
pârâţilor din această cauză şi reclamantul C.C. a fost obligat să le predea suprafaţa de 1800 
mp înscrisă în CF nr. 7336 Zalău nr. top 1570/2/1/5/1/2/b/2/5 - 1570/2/2/c/1. 

Apelul reclamantului a fost respins ca nefondat prin decizia civilă nr. 219 din 
08.07.2002 a Tribunalului Sălaj, iar recursul prin decizia civilă nr. 2258/2002 din 
31.10.2002 a Curţii de Apel Cluj. S-a reţinut că susţinerea reclamantului în sensul că pârâţii 
nu sunt proprietarii terenului revendicat este nefondată întrucât a fost respinsă, definitiv şi 
irevocabil, inclusiv acţiunea reclamantului pentru anularea titlului pârâţilor prin sentinţa 
civilă nr. 5192 din 03.12.1999 a Judecătoriei Zalău. 

Linia despărţitoare dintre proprietăţile părţilor nu poate fi decât linia avută în vedere 
la soluţionarea acţiunii în revendicare, pe baza raportului de expertiză, în caz contrar s-ar 
încălca dreptul de proprietate al pârâţilor şi s-ar aduce atingere autorităţii de lucru judecat a 
hotărârii judecătoreşti.  

Faţă de acestea, instanţa a stabilit hotarul dintre proprietăţile părţilor pe aliniamentul 
e – f - g marcat prin culoare albastră în amândouă lucrările de expertiză întocmite în cauză, 
identic cu hotarul avut în vedere de instanţă la soluţionarea acţiunii în revendicare între 
aceleaşi părţi, care a format obiectul dosarului nr. 4046/1997, aliniament B – C – D - E. 

De asemenea, raportat la aceste considerente, instanţa a respins ca nefondat capătul 
de cerere privind anularea întabulării pârâţilor. Acest capăt de cerere are caracterul unei 
acţiuni de rectificare a cărţii funciare.  

În drept, instanţa a reţinut că rectificarea cărţii funciare se poate dispune, potrivit art. 
34 din Legea nr. 7/1996, numai dacă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă 
s-a constatat că: 1. înscrierea sau actul în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea nu a fost 
valabil; 2. dreptul înscris a fost greşit calificat; 3. nu mai sunt întrunite condiţiile de existenţă 
a dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea; 
4. înscrierea din cartea funciară nu mai este în concordanţă cu situaţia reală actuală a 
imobilului. Reclamantul nu deţine o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă care să 
constate vreunul din cele patru cazuri prevăzute expres de lege, ba dimpotrivă. 



II. Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul C.C., respins ca nefondat, 
prin decizia civilă nr. 57 din 13 septembrie 2011 a Tribunalului Sălaj. 

Motivând decizia, Tribunalul a arătat că linia de hotar propusă este aceea care 
confirmă măsurători anterioare, care au stat la baza soluţionării acţiunii în revendicare, astfel 
că drepturile părţilor nu sunt prejudiciate. 

Din probele administrate nu rezultă existenţa unei suprapuneri între proprietăţile 
părţilor, astfel că nu se justifică anularea întabulării pârâţilor, fiind de văzut că nici într-un 
asemenea caz nu s-ar modifica limitele proprietăţii reclamantului. 

Linia de hotar stabilită de prima instanţă consacră juridic limita prin punerea în 
executare a hotărârii judecătoreşti în baza căreia actualul reclamant a fost obligat la a le 
preda pârâţilor o suprafaţă de teren, susţinerile sale potrivit cărora ar folosi o suprafaţă de 
teren mai mică decât cea al cărei proprietar este fiind contrazise de probele dosarului. 

III. Împotriva acestei decizii reclamantul C.C. a declarat recurs, atât personal, cât şi 
prin intermediul Asociaţiei P.A., învederând că este nelegală şi netemeinică, deoarece: 

a) Instanţa a săvârşit o eroare judiciară atunci când a stabilit linia de hotar pe 
aliniamentul e – f – g, în acest fel încălcându-se dreptul de proprietate al reclamantului 
recurent asupra terenului în suprafaţă de 1150 mp. Din expertizele efectuate în cauză rezultă 
că dreptunghiul format între punctele e – f - g, are suprafaţa de 1058 mp, fiind prejudiciat 
recurentul, în vreme ce pârâţii ocupă abuziv o suprafaţă de 1800 mp teren. 

b) Expertiza efectuată de expertul U.E. în dosarul nr. 4046/1997 al Judecătoriei Zalău 
a fost incompletă, din dreptunghiul format între punctele B – C – D – E ale planului de 
situaţie rezultând o suprafaţă de 944 mp în loc de 1150 mp. De asemenea, sentinţa civilă nr. 
930/2002 a Judecătoriei Zalău este nulă, ea necorespunzând cu realitatea din teren. 

c) Expertiza efectuată în dosarul nr. 4046/1997 este incompletă şi pentru că nu s-a 
stabilit amplasarea exactă a suprafeţei de 10000 mp teren cuprinsă în titlul de proprietate al 
pârâţilor, lipsind şi schiţa de întabulare. 

d) În fapt, între terenul în suprafaţă de 1150 mp ce îi aparţine recurentului şi acela în 
suprafaţă de 1000 mp al pârâţilor M. există o suprafaţă disponibilă de 1800 mp teren ce îi 
aparţine statului, la această concluzie ajungând şi expertul A.N., a cărui lucrare de expertiză, 
deşi, completă, nu a fost luată în considerare. 

Deşi Primăria Zalău recunoaşte că în mod greşit s-a menţionat în titlul de proprietate 
emis în favoarea familiei M.A., str. P. în loc de str. R., modificarea acestui titlu nu este însă 
posibilă decât pe calea unei acţiuni în justiţie. 

e) Recurentul mai are de recuperat 2800 mp teren conform Legii nr. 247/2005, motiv 
pentru care a solicitat suspendarea acţiunii în grăniţuire, însă nu i-a fost admisă această 
cerere. Familia M. ocupă însă abuziv suprafaţa de 2800 mp teren, existând şi riscul de a se 
ajunge la trasarea a două linii de graniţă între proprietăţi. 

IV. Pârâţii intimaţi au formulat întâmpinare, solicitând în principal, respingerea 
recursului ca inadmisibil, deoarece nu se sprijină pe motive de nelegalitate, iar în subsidiar, 
ca nefondat. 

V. Cu privire la acest recurs, Curtea are în vedere următoarele:  
Astfel cum bine a reţinut prima instanţă, confirmat apoi în apel, între părţi au existat 

în timp mai multe procese finalizate cu hotărâri judecătoreşti intrate în puterea lucrului 
judecat şi, deci, de avut în vedere, în limitele legii, şi în prezenta cauză. 

Este de avut în vedere, sub acest aspect, că prin sentinţa civilă nr. 5192/03 decembrie 
1999 a Judecătoriei Zalău, devenită irevocabilă prin respingerea apelului şi a recursului, a 
fost respinsă acţiunea înaintată de reclamantul C.C. pentru anularea titlului de proprietate 
nr. 41726/19838/13.04.1994 emis în favoarea lui M.A. pentru suprafaţa de 1 ha şi 5800 mp 
teren. 

De asemenea, prin sentinţa civilă nr. 930 din 21 februarie 2002 a Judecătoriei Zalău, 
devenită irevocabilă prin respingerea apelului şi a recursului, a fost admisă acţiunea în 
revendicare promovată de actualii pârâţi, C.C. fiind obligat a le preda reclamanţilor din acel 
proces suprafaţa de 1800 mp teren înscrisă în CF nr. 7336 Zalău, nr. top 
1570/2/1/5/1/2/b/2/5 şi nr. top 1570/2/2/c/1. 

Aceste hotărâri judecătoreşti nu puteau fi ignorate în prezentul proces, atât prima 
instanţă, cât şi cea de apel, statuând în mod corect că linia de hotar dintre proprietăţile 



părţilor trebuie să corespundă aceleia stabilite în cadrul acţiunii în revendicare ce s-a admis 
în beneficiul actualilor pârâţi prin sentinţa civilă nr. 930/2002 a Judecătoriei Zalău, sus-
evocată. Altfel, s-ar ajunge la nesocotirea unei hotărâri judecătoreşti irevocabile şi intrate în 
puterea lucrului judecat, ceea ce nu este îngăduit, căci s-ar tinde la înlăturarea ori cel puţin 
modificarea celor deja stabilite. 

Aceasta este raţiunea pentru care nu s-ar putea proceda, în procesul de faţă, nici la 
analiza corectitudinii expertizei efectuate de expertul U.E. în anterioara acţiune în 
revendicare, după cum nu s-ar putea trece nici la reanalizarea legalităţii şi temeiniciei 
sentinţei civile nr. 930/2002 a Judecătoriei Zalău, cercetându-se dacă suprafaţa de teren 
aferentă perimetrului B - C – D – E are sau nu o suprafaţă conformă cu ceea ce recurentul 
C.C. apreciază că ar corespunde dreptului său de proprietate socotit în integralitatea sa. 

Dintr-o asemenea perspectivă, nu pot fi primite nici susţinerile recurentului privitoare 
la nelegalitatea sentinţei civile nr. 930/2002 a Judecătoriei Zalău ori la caracterul incomplet  
al expertizei topografice efectuate în acel proces, căci s-ar tinde la rejudecarea unui proces 
soluţionat pe fondul său printr-o hotărâre irevocabilă. 

În ce priveşte aspectele privitoare la amplasarea concretă, cu determinarea limitelor ei 
exacte, a suprafeţei de 10000 mp teren cuprinsă în titlul de proprietate al pârâţilor, acestea 
sunt chestiuni de fapt, dependente de aprecierea probelor, astfel că prezenta instanţă nu ar 
putea, în cadrul unui recurs întemeiat pe prevederile art. 304 C.pr.civ., să treacă la cercetarea 
lor, Curtea putând analiza doar chestiuni de nelegalitate, iar nu şi de netemeinicie. 

Tot astfel trebuie privite şi susţinerile potrivit cărora una dintre limitele suprafeţei de 
1000 mp ar fi strada Romană, din greşeală menţionându-se în titlul de proprietate strada 
Porolissum. 

În ce priveşte corectitudinea menţiunilor conţinute în titlul de proprietate al pârâţilor, 
atâta vreme cât acesta nu a fost anulat ori modificat în condiţiile legii, el trebuie prezumat 
valabil juridic şi, deci, producător de efecte, constituind pentru pârâţi o dovadă a dreptului de 
proprietate asupra terenurilor arătate în cuprinsul său. 

Dacă în viitor recurentul va dobândi, în baza Legii nr. 247/2005, dreptul de 
proprietate asupra unei noi suprafeţe de teren, se vor analiza la acel moment implicaţiile 
asupra situaţiei juridice a părţilor. 

În raport de cele ce preced, recursul se va respinge în baza art. 312 raportat la art. 304 
C.pr.civ., instanţele hotărând cu interpretarea şi aplicarea corectă a legii. 

În baza art. 274 C.pr.civ., va fi obligat recurentul la a-i plăti intimatei B.E. suma de 
1.000 lei cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariu avocaţial (f. 27). (Judecător 
Valentin Mitea) 

 
 

6. Acţiune în grăniţuire şi revendicare. Imobile învecinate. Stabilirea liniei de 
hotar ţinând seama de ieşirea din indiviziune a părţilor 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 441 din 2 februarie 2012  

Prin acţiunea înregistrată la 20 noiembrie 2001 reclamanţii M.T.S.V. şi M.I. au 
chemat în judecată pe pârâţii P.V. şi P.M. pentru ca prin sentinţa civilă ce se va pronunţa să 
se stabilească linia de hotar ce desparte proprietăţile lor situate în Cluj-Napoca, str. C. nr. 
18 şi 18A având nr.top 1650/1 şi 116502, să fie obligaţi pârâţii să le plătească cu titlu de 
despăgubiri contravaloarea zidului despărţitor demolat, a mobilei de grădină, a acoperişului 
garajului, porţii de acces în imobil, faţadei clădirii înspre imobilul pârâţilor, peretelui 
degradat al garajului, scării de acces şi platforma din beton de sub garaj, tencuielilor şi 
zugrăvirea încăperilor degradate din imobilul proprietatea lor, să zidească golurile 
deschise în construcţia de pe str. C. nr. 18 înspre imobilul proprietatea lor ori să le închidă cu 
materiale de construcţii opace, fixe, în caz de neexecutare să fie obligaţi la 2.000.000 lei pe 
fiecare zi de întârziere cu titlu de daune cominatorii de la data comunicării hotărârii până 
la executarea efectivă. 



Reclamanţii au mai solicitat să fie obligaţi pârâţii şi la plata daunelor morale în 
cuantum de 1.000 USD/an, în echivalentul în lei la cursul BNR valabil la data plăţii, scadent 
în ultima zi a anului pentru anul în curs, de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până las 
data existenţei construcţiei la plata unei sume ce va fi stabilită prin expertiză cu titlu de 
daune interese, ca urmare a scăderii valorii de circulaţie a imobilului proprietatea lor, situat 
în Cluj-Napoca, str.C., nr. 18A, precum şi la plata cheltuielilor de judecată. 

Prin Sentinţa civilă nr. 3313/18.04.2003 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca, în 
dosar nr. 13439/2001, s-a admis în parte acţiunea formulată de reclamanţii M.T.S.V. şi M.I., 
împotriva, pârâţilor P.V. şi P.M. având ca obiect grăniţuire, şi în consecinţă s-a respins 
cererea reconvenţionala formulată de pârâţii reclamanţi reconvenţionali P.V. şi P.M., s-a 
admis în parte cererea de intervenţie formulată de intervenientul K.G.M.  faţă de reclamanţii 
M.T.S.V. şi M.I., s-a respins cererea de intervenţie formulată de intervenientul K.G.M. faţă de 
pârâţii P.V. şi P.M., au fost  obligaţi pârâţii P.V. şi P.M. să plătească-reclamanţilor suma de 
5.305.850 lei cu titlu de despăgubiri., au fost obligaţi reclamanţii să îndepărteze taluzul de 
pământ întabulat şi să desfiinţeze vegetaţia de pe peretele casei intervenientului, în caz de 
refuz autorizează pe intervenient să efectueze aceste lucrări pe cheltuiala reclamanţilor, au 
fost obligat pârâţii P.V. şi P.M. să plătească reclamanţilor suma de 451.640 lei cheltuieli de 
judecată. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, judecătoria a reţinut următoarele: 
Imobilul proprietatea reclamanţilor este situat in Cluj-Napoca, str. C. nr. 18 şi este 

înscris în CF 24672 Cluj-Napoca, nr. top. 1650/1 iar al pârâţilor pe aceeaşi strada la nr. 18 A, 
fiind înscris în CF 61018 Cluj-Napoca în CF 61018 Cluj-Napoca nr.top 1850/2. 

Suprafeţele înscrise, în cărţile, funciare sunt de 230 mp, pentru imobilul, cu nr. top 
1650/1 şi 1650/1 mg: pentru imobilul cu nr.top 1650/2. 

Propunerile de stabilire a mejdiei, s-au făcut de către cei doi experţi ţinându-se, 
seama de poziţiile diferite ale hotarului dintre proprietăţi, indicate de părţi şi prin aplicarea 
cotelor de proprietari. Înscrise în CF la suprafaţa-reală sau rezultară din măsurători. 

Prin sentinţa civilă nr. 198 din 11 ianuarie 1935 a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a făcut 
sistarea stării de indiviziune, asupra imobilului înscris în CF 24672 Cluj-Napoca, nr. top, 
1656, construcţii şi teren conform autorizaţiei de împărţire a terenului, autorizaţie care a 
făcut parte integrantă din hotărâre. 

Faptul că suprafaţa reală de teren este mai mică decât cea înscrisă în CF, având în 
vedere că CF nu garantează suprafaţa reală de teren, că instanţa nu este investită cu 
rectificare de CF, că prin sentinţa arătată şi planul de situaţie este stabilită mejdia dintre cele 
două proprietăţi, instanţa a respins, capătul de acţiune şi din cererea reconvenţională pentru 
stabilirea mejdiei. 

Pe terenul cu nr. top 1650/2, pârâţii P. şi-au construit, pe baza autorizaţiei de 
construire nr. 287/10 martie 2000. Pârâţii au obţinut o nouă autorizaţie de construire; cu nr. 
3900 din 15 decembrie 2001 având ca obiect "modificarea soluţiei construcţiei autorizaţiei cu 
Autorizaţia de construire 287 din 10 martie 2000 amplasarea unor goluri pe faţadele clădirii 
existente - categoria de importanţă C. 

Din aceeaşi expertiză rezultă că, "conform situaţiei, din teren, şi a proiectului vizat 
spre neschimbare, pe faţada sudică a construcţiei există, la nivelul parterului 4 goluri de 
geam, la etajele I, II şi III, balcoane cu deschiderea de 3,25 m şi adâncimea de 1,90 m, retrase 
faţă de limita de proprietate cu 2 m. 

În contextul acestei stări de fapt instanţa a apreciat că nu sunt încălcate depoziţiile 
art. 612-614 C.civ. motiv pentru care nici acest petit al acţiunii nu a putut fi admis. 

Expertiza a fost întocmită de experţii  B.G., P.A. şi E.G.. Concluziile expertului E.G. 
faţă de justificările aduse că " eliberarea actelor de autorităţi a rămas confuză" au fost 
înlăturate. 

Cu referire la petitul privind distrugerile aduse, unor bunuri aflate în curtea 
imobilului reclamanţilor şi la imobilul proprietatea lor, instanţa a reţinut din expertiza 
efectuată în cauză existenţa lor, doar în parte. Astfel, prejudiciul adus construcţiei, 
reclamanţilor constă în degradarea mobilei de  grădină, a porţii de acces, acoperişului 
garajului, a platformei din beton de sub garaj, a tencuielii şi zugrăvelii la încăperi, iar 
contravaloarea efectuării acestor lucrări este de 5.305.850 lei.   



În consecinţă, în baza art. 998 C.civ., instanţa a admis acest capăt de acţiune şi a 
obligat pârâţii P.V. şi P.M. să plătească reclamanţilor suma de 5.305.850 lei cu titlu de 
despăgubiri. 

Expertiza efectuată în cauză, răspunsul la interogator, imaginile foto, confirmă 
existenţa contactului direct cu peretele a taluzului cu pământ înierbat în curtea reclamanţilor, 
care întreţine o stare continuă de umezire a zidurilor, datorată umezire abundente a acestui, 
taluz prin stropirea fazonului, sau prin apă meteorică. Starea de umezire a peretelui este 
întreţinută şi de planta agăţătoare care acoperă complet peretele. 

Intervenientul a efectuat o asanare a acestui perete executând o hidroizolaţie 
orizontală, dar eficienţa acesteia anulată de contactul existent cu taluzul de pământ înierbat 
şi existenţa iederii. 

În consecinţă în baza art. 1073 şi urm. C.civ., instanţa a obligat reclamanţii să 
îndepărteze taluzul de pământ înierbat şi în caz de refuz autorizează pe intervenient să 
efectueze aceste lucrări pe cheltuiala-reclamanţilor. 

Intervenientul nu a dovedit contravaloarea reparaţiilor pretins efectuate la peretele 
degradat iar contravaloarea acestora nu a putut fi stabilită prin expertiză, motiv pentru care 
acest capăt al cererii de intervenţie nu a fost admis.  

În ceea ce priveşte cererea reclamanţilor de obligare a pârâţilor la plata daunelor 
morale şi a daunelor interese instanţa a reţinut din expertiza efectuată în cauză în data de 4 
octombrie 2002 că construcţia nouă nu influenţează gradul de însoţire a imobilului, că 
aspectul urbanistic al noii clădiri nu afectează valoarea de circulaţie a imobilului 
reclamanţilor, astfel că au fost respinse.  

Concluziile expertului E.G. care arată că criteriile pozitive sau negative aplicabile la 
valoarea tehnică actualizată a imobilului sunt cele rezultate din schimbarea condiţiilor de 
viaţă existente. Înaintea ridicării construcţiei că în cazul de faţa un criteriu imputant este 
dacă pentru imobilul de la nr. 18/A, ar putea obţine sau nu o autorizaţie similara cu cea de la 
nr.18 nu au putut fi reţinute de instanţă.  

În baza art. 274 C. proc. civ. , instanţa a obligat pârâţii P.V. şi P.M. să plătească 
reclamanţilor suma de 451.640 lei cheltuieli de judecată, reprezentând taxa parţiale de 
timbru. 

Prin Decizia civilă nr. 1035/A/01.10.2003  a Tribunalului Cluj, s-au respins ca 
nefondate apelurile declarate de reclamanta M.I. şi pârâţii P.V. şi P.M., încontra sentinţei 
civile nr. 3313/18.04.2003 a Judecătoriei Cluj-Napoca, dosar nr. 13439/2001, care a fost 
menţinută în totul. 

Prin Decizia civilă nr. 1238/R/08.11.2004 a Curţii de Apel Cluj, s-a admis în parte 
recursul declarat de pârâţii P.V. şi P.M., împotriva Deciziei civile nr. 1035/01.10.2003 a 
Tribunalului Cluj, pe care a casat-o în partea referitoare la soluţia dată apelului înaintat de 
pârâţii P.V. şi P.M., numai în ce priveşte cererea reconvenţională formulată de aceştia, având 
ca obiect revendicare şi grăniţuire şi s-a reţinut spre rejudecare, s-a menţinut decizia cu 
privire la restul dispoziţiilor, s-a stabilit termen pentru rejudecarea apelului pârâţilor, în 
limitele de mai sus, s-a respins ca nefondat recursul declarat de reclamanta M.I. împotriva 
aceleiaşi decizii. 

Cauza a fost înaintată spre soluţionare Tribunalului Cluj,prin adresa din data de 
02.08.2005, în temeiul disp. art. II al.4 din Legea nr.219/2005 privind aprobarea OUG 
nr.138/2000, fiind înregistrată. 

Aşadar, fiind respins recursul declarat de reclamanta M.I. prin Decizia civilă nr. 
1238/R/08.11.2004 pronunţată de Curtea  de Apel Cluj , tribunalul a apreciat că este învestit 
cu soluţionarea apelului declarat de pârâţii P.V. şi P.M. împotriva Sentinţei civile 
nr.3313/18.04.2003 a Judecătoriei Cluj-Napoca, apel care a fost admis în ce priveşte cererea 
reconvenţională prin aceeaşi decizie menţionată. 

Prin decizia civilă nr. 429/A din 13.10.2011 pronunţată de Tribunalul Cluj s-a admis 
apelul declarat de pârâţii P.V. şi P.M., împotriva Sentinţei civile nr. 3313/18.04.2003 a 
Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care a schimbat-o în parte în sensul că s-a admis în parte 
cererea reconvenţională formulată de pârâţii P. în contradictoriu cu reclamanta M.I. şi în 
consecinţă: 



- s-a stabilit linia de hotar între imobilul proprietatea reclamantei M.I. înscris în CF 
nr. 24672 Cluj-Napoca, nr. top 1650/1 şi imobilul proprietatea pârâţilor P. înscris în CF 
61081 Cluj-Napoca, nr. top 1650/2 pe linia materializată între punctele 1-3 în varianta B1 din 
Anexa nr. VI I. din suplimentul II al raportului de expertiză tehnică judiciară întocmit de 
expert B.I.. 

- a fost obligată reclamanta să lase în deplină proprietate şi posesie pârâţilor suprafaţa 
de 7 mp teren delimitată între punctele 1-2-3 ( culoare roşie) în varianta B1 din Anexa nr. VI I 
din suplimentul II la raportul de expertiză tehnică întocmit de expert B.I. 

S-au menţinut restul dispoziţiilor sentinţei civile atacate. 
A fost obligată reclamanta să achite pârâţilor suma de 236,675 lei cu titlu de cheltuieli 

de judecată. 
Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a reţinut următoarele: 
Paraţii au învestit instanţa cu o acţiune privind obligarea reclamantei la predarea în 

posesie a suprafeţei de 15 mp. înscrisă în CF nr.61.018 Cluj, nr. top. 1650/2, ocupată fără 
drept şi stabilirea, în aceste condiţii,a mejdiei între cele două proprietăţi vecine, cea a 
paraţilor şi respectiv a reclamantei. 

Apelanţii paraţi P.V.  şi P.M. sunt proprietari asupra imobilului înscris în CF nr.61018 
nr. top 1650/2  casă şi teren în suprafaţă de 166 mp., iar reclamanta M.I. este proprietara 
imobilului învecinat, înscris în CF nr.24672 Cluj-Napoca , nr. top.1650/1 ,casă şi teren în 
suprafaţă de 230 mp. 

În ce priveşte acţiunea în grăniţuire, tribunalul a reţinut că în sensul prevederilor art. 
584 Cod civil, grăniţuirea constituie o operaţiune de determinare, prin semne exterioare şi 
vizibile, a limitelor dintre două proprietăţi limitrofe, pentru a se cunoaşte limitele fondului 
asupra căruia poartă dreptul de folosinţă al proprietarilor celor două fonduri. O asemenea 
operaţiune poate avea loc atât în situaţia în care nu există semne vizibile ale liniei de hotar, 
cât şi în situaţia în care astfel de semne există, dar sunt contestate de părţi. În acest ultim caz, 
însă, este necesar a se face dovada că linia de hotar a suferit modificări în timp, astfel că se 
impune readucerea ei la forma iniţială. 

În vederea  stabilirii   liniei de hotar între imobilele învecinate în cauză s-a dispus 
efectuarea unei expertize topografice de către dl. Expert B.I.. 

Iniţial, expertul a propus două variante de stabilire a mejdiei, prin raportare la cotele 
părţi din CF şi respectiv prin raportare la cotele părţi din Sentinţa civilă nr.198/1985 a 
Judecătoriei Cluj-Napoca prin care s-a sistat indiviziunea asupra imobilului iniţial înscris în 
CF nr.24672 Cluj-Napoca nr. top 1650.Apoi, prin răspunsul la obiecţiuni s-a efectuat şi una 
dintre variantele solicitate iniţial de către instanţă, şi anume, în funcţie de situaţia existentă 
în prezent. 

Prin suplimentul la expertiză depus la data de 09.11.2011, expertul a răspuns complet 
tuturor obiectivelor stabilite iniţial, inclusiv obiecţiunilor formulate de părţi, indicand 
situaţia actuală a imobilelor,evidenţiind construcţiile existente atat la nivelul anului 1971 cat 
şi în prezent, întocmind variante atat în funcţie de convenţia încheiată în anul 1953 cat şi în 
funcţie de sentinţa civilă din anul 1985. 

Dintre acestea, tribunalul ţi-a însuşit varianta B1 din Anexa nr. VI I. din suplimentul 
II al raportului de expertiză tehnică, pe linia materializată între punctele 1-3, care ţine seama 
de sistarea de indiviziune efectuată pe cale judecătorească în anul 1985. 

În sprijinul acestei soluţii, se reţine că imobilele deţinute de părţi au constituit iniţial, 
un singur imobil, înscris în CF nr.24672 Cluj-Napoca nr. top 1650, fiind partajate în temeiul 
Sentinţei civile nr.198/1985 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pe baza expertizei întocmite în 
respectiva cauză de ing. E.G. şi a autorizaţiei de împărţire a terenului  nr.19675/55 din 
22.12.1984 a Comitetului executiva al Consiliului  popular al Mun. Cluj-Napoca. 

În cuprinsul hotărarii susmenţionate se precizează că sistarea stării de indiviziune 
prin crearea celor două parcele a avut în vedere folosinţa faptică a imobilului, iar părţile au 
fost de acord cu varianta propusă de expertul desemnat în acea cauză.Drept urmare, imobilul 
nou format, cu nr. top 1650/1 în suprafaţă de 230 mp. şi părţi comune indivize  de 58% a fost 
întabulat în favoarea lui M.T. , soţul intimatei , iar imobilul cu nr. top nou 1650/2 cu 
suprafaţa de 166 mp. şi părţi comune indivize în cotă de 42%  a fost întabulat în favoarea 
familiei G., ulterior, cu titlu de cumpărare, în favoarea apelanţilor.  



Aşadar, sistarea de indiviziune din anul 1985 s-a efectuat în concordanţă cu 
modalitatea faptică de folosinţă a imobilelor de la acel moment ,iar părţile au consimţit la 
această modalitate de partajre. 

Nu poate fi adoptată  varianta agreată de intimată,  aceea prevăzută prin actul încheiat 
sub semnătură privată în anul 1953, mai apoi în formă autentică în anul 1963, întrucat aceste 
acte nu au avut ca şi consecinţă  sistarea indiviziunii,  părţile rămanand coproprietare în cote 
părţi, şi prin urmare nu s-a pus  problema stabilirii mejdiei. Doar ulterior acestui moment, 
respectiv în anul 1985, părţile contractante  au înţeles să opteze pentru sistarea indiviziunii în 
modalitatea dorită, validată  de instanţa de judecată prin Sentinţa civilă nr.198/1985. Această 
hotărare a avut în vedere, aşa cum s-a menţionat anterior,  realitatea faptică, respectiv 
modalitatea în care părţile foloseau la acea dată imobilele . 

Totodată, tribunalul a avut în vedere varianta care nu afectează frontul la stradă al  
terenurilor, ţinand seama, de faptul că aşa cum se poate observa din schiţele anexe ale 
raportului de expertiză întocmit de ing. E.G., linia de demarcaţie dintre proprietăţi, avută în 
vedere la partajul din anul 1985, avea o traiectorie înclinată  înspre imobilul cu nr. top 
1650/1, proprietatea  intimatei, corespunzătoare traiectoriei liniei de hotar stabilită în 
prezenta cauză prin varianta B1 din Anexa nr. VI I. din suplimentul II al raportului de 
expertiză tehnică întocmit de expert B.I..  

Pe de altă parte o  modificarea frontului stradal  ar afecta garajul reclamantei în 
condiţiile în care nu s-a susţinut niciodată de către paraţii apelanţi faptul că această 
construcţie ar fi încălcat linia de hotar dintre proprietăţi. 

Faţă de linia de hotar astfel stabilită, s-a constatat că intimata ocupă din terenul 
apelanţilor suprafaţa de 7 mp. delimitată între punctele 1-2-3 ( culoare roşie) în varianta B1 
din Anexa nr. VI I din suplimentul II la raportul de expertiză tehnică întocmit de expert B.I., 
astfel încat, în temeiul art. 480 C.civ. ea a fost obligată să lase în deplină proprietate şi 
posesie pârâţilor această suprafaţă. 

Avand în vedere aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor art. 296 C.pr.civ., 
tribunalul a admis apelul declarat de pârâţii P.V. şi P.M., împotriva Sentinţei civile nr. 
3313/18.04.2003 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care a schimbat-o în parte în sensul că a 
admis în parte cererea reconvenţională formulată de pârâţii P. în contradictoriu cu 
reclamanta M.I. şi în consecinţă: a stabilit  linia de hotar între imobilul proprietatea 
reclamantei M.I. înscris în CF nr. 24672 Cluj-Napoca, nr. top 1650/1 şi imobilul proprietatea 
pârâţilor P. înscris în CF 61081 Cluj-Napoca, nr. top 1650/2 pe linia materializată între 
punctele 1-3 în varianta B1 din Anexa nr. VI I. din suplimentul II al raportului de expertiză 
tehnică judiciară întocmit de expert B.I. şi a obligat reclamanta să lase în deplină proprietate 
şi posesie pârâţilor suprafaţa de 7 mp teren delimitată între punctele 1-2-3 ( culoare roşie) în 
varianta B1 din Anexa nr. VI I din suplimentul II la raportul de expertiză tehnică întocmit de 
expert B.I. 

Raportat la soluţia adoptată, în temeiul art. 276 C.pr.civ., art.584 C.civ. a obligat 
reclamanta să achite apelanţilor pârâţi suma de 236,675 lei cu titlu de cheltuieli de judecată 
reprezentand 1/2 parte din cheltuielile efectuate în fond, recurs şi apel,constand în taxe de 
timbru şi timbre judiciare. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta M.I. solicitând modificarea 
deciziei civile nr. 429/2011 a Tribunalului Cluj în sensul stabilirii graniţei potrivit pct. A-B 
din anexa II suplimentul II la expertiza tehnică. 

În motivare s-a arătat că este consacrat de practica şi  literatura juridică că stabilirea 
mejdiei dintre două proprietăţi nu presupune stabilirea unei mejdii noi, ci reconstituirea 
vechiului hotar nelitigios dintre cele două proprietăţi. În consecinţă, în stabilirea mejdiei nu 
este determinată asigurarea în tot a suprafeţei de teren înscrise în CF, inscripţia de CF 
garantând doar existenţa dreptului, iar nu şi întinderea exactă a acestuia. 

Nelegalitatea deciziei constă în împrejurarea că în loc să reconstituie hotarul din 
vechime dintre cele două proprietăţi se creează un hotar nou care nu a existat niciodată. 

Este adevărat că în cauză problema este că mejdia veche ar intra practic în construcţia 
pârâţilor, astfel cum rezultă din primele variante de grăniţuire conform raportului de 
expertiză din 10.04.2007. 



Vechea mejdie, potrivit schiţelor de partaj şi convenţiei părţilor de la acea dată nu era 
o linie frântă ci una dreaptă. 

Linia de mejdie stabilită de instanţă, compensează acel unghi prin care nu s-a urmărit 
decât a se încerca mascarea împrejurării că pârâţii au depăşit prin construcţie mejdia iniţială 
dintre cele două proprietăţi, din expertizele efectuate în cauză rezultând că noua construcţie 
nu respectă ocuparea de maxim 85% a terenului. 

În drept au fost invocate prevederile art. 304 pct. 9 C.pr.civ. şi art. 584 Cod civil. 
Deşi legal citaţi pârâţii nu au formulat întâmpinare şi nu şi-au trimis reprezentant în 

faţa instanţei pentru a-şi exprima poziţia procesuală faţă de recursul declarat. 
Analizând recursul declarat de reclamanta M.I. împotriva deciziei civile nr. 429 din 

13.10.2011 a Tribunalului Cluj, Curtea reţine următoarele: 
Ceea ce se critică prin recursul declarat de către reclamantă, astfel cum rezultă din 

ansamblul motivelor de recurs, este greşita interpretare şi aplicare a art. 584 Cod civil, în 
consecinţă criticile formulate încadrându-se în prevederile pct. 9 ale art. 304 C.pr.civ, text de 
lege indicat în cererea de recurs. 

La art. 584 Cod civil se prevede că orice proprietar poate îndatora pe vecinul său la 
grăniţuirea proprietăţii lipite cu a sa, modul în care textul de lege trebuie interpretat şi aplicat 
fiind analizat în doctrină şi cristalizându-se în baza jurisprudenţei. 

Astfel, s-a statuat că grăniţuirea este operaţiunea de stabilire prin semne externe a 
limitei ce deosebeşte două fonduri limitrofe, scopul grăniţuirii fiind acela de restabilire a 
hotarului real ce separă fondurile învecinate şi marcarea acestuia prin semne materiale 
vizibile. Identificarea mejdiei implică aflarea celor mai vechi semne de hotar prin examinarea 
titlurilor de proprietate şi a oricăror alte probe care pot oferi date concludente. Grăniţuirea 
este admisibilă nu numai atunci când între proprietăţi nu au existat niciodată semne 
exterioare ci şi atunci când asemenea semne există dar sunt controversate. 

Reclamanta arată că în mod greşit instanţa de apel a stabilit graniţa dintre proprietăţi 
fără a ţine cont de acordul părţilor în acest sens. 

La fila 49 dosar apel există înscrisul intitulat „Acord pentru vânzare de imobil”, act 
încheiat la data de 21.10.1953, la fila 50 fiind depus contractul de vânzare cumpărare 
autentificat sub nr. 6094/1963 de Notariatul de Stat Regional Cluj, acestea fiind conform 
reclamantei actele care trebuie avute în vedere la stabilirea mejdiei dintre proprietăţi. 

Prima instanţă şi instanţa de apel au stabilit graniţa dintre cele două fonduri limitrofe 
prin raportare la sentinţa civilă nr. 198/1985 a Judecătoriei Cluj-Napoca, sentinţă prin care 
raportat la folosinţa faptică, planul de parcelare autorizat sub nr. 19765/55/20.12.1984 şi 
expertiza întocmită de către expertul E.G. s-a admis acţiunea reclamantului M.T.S.V. 
împotriva pârâţilor G.I., G.J. şi K.I., dispunându-se sistarea indiviziunii cu privire la imobilul 
înscris în CF nr. 24672 Cluj-Napoca, nr. top. 1650, rămânând în indiviziune numai 
canalizarea. 

Din cuprinsul sentinţei rezultă că pârâţii nu s-au opus la acţiunea reclamantului, 
aceasta fiind admisă astfel cum a fost formulată. 

Instanţa de apel a stabilit graniţa dintre proprietăţi raportat la această hotărâre 
judecătorească, fiind avut în vedere raportul de expertiză întocmit de către E.G. şi schiţele 
anexe ale raportului în momentul alegerii variantei de grăniţuire. 

În consecinţă, în mod corect a reţinut instanţa de apel că prin actele de care se 
prevalează reclamanta nu s-a sistat indiviziunea, nepunându-se problema stabilirii mejdiei. 
Oricum în condiţiile în care în anul 1985 părţile, proprietari ai fondurilor limitrofe, au ajuns 
la un acord în ceea ce priveşte sistarea stării de indiviziune, acord reflectat în hotărârea 
judecătorească prin care s-a sistat indiviziunea, un eventual acord de voinţă anterior în ceea 
ce priveşte această problemă şi-a pierdut orice valoare juridică. 

Rezultă deci că instanţa de apel a stabilit graniţa dintre proprietăţi prin aplicarea 
corectă a prevederilor art. 584 Cod civil, motiv pentru care în temeiul art. 312 alin. 1 C.pr.civ. 
Curtea va respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta M.I. împotriva deciziei civile 
nr. 429 din 13.10.2011 a Tribunalului Cluj, pe care o va menţine ca legală şi temeinică. 
(Judecător Anamaria Câmpean) 

 
 



7. Acţiune confesorie. Servitute de trecere cu piciorul. Teren aflat în 
coproprietate. Nechemarea în judecată a tuturor coproprietarilor fondului 

aservit. Respingere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 440 din 2 februarie 2012  

Prin sentinţa civilă nr. 1779 din data de 30 iunie 2011, a Judecătoriei Vişeu de Sus, a 
fost admisă acţiunea formulată de reclamantul C.C. în contradictoriu cu pârâţii O.I., C.G., 
V.I..  

 S-a dispus constituirea unei  servituţi de trecere cu piciorul şi atelajele în lungime de 
51,44 m şi lăţime de 4 m peste terenul pârâtei O.I., pe aliniamentul punctelor 1-2-7-8 din 
raportul de expertiză şi anexa 1 la acesta, întocmite de expert S.E.M.. 

 A fost obligat reclamantul să îi plătească pârâtei O.I. suma de 6173 lei, cu titlu de 
despăgubiri  globale pentru suprafaţa de 205,76 mp, afectată drumului de acces.  

 A fost obligată pârâta O.I. să plătească reclamantului suma de 2710 lei, cu titlu de 
cheltuieli de judecată. 

 Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut că accesul la terenul folosit de 
reclamant se poate face doar cu piciorul, nefiind posibil accesul cu mijloacele auto sau căruţa, 
întrucât drumul este foarte îngust şi se poate rupe.  

 Din lucrarea de expertiză efectuată, declaraţiile martorilor audiaţi şi cercetarea la faţa 
locului efectuată de către instanţă, a rezultat  că varianta 1 propusă de expert este cea mai 
puţin împovărătoare pentru terenul fond aservit.  

 Astfel, această cale de acces a fost folosită atât de părinţii reclamantului şi ai pârâtei 
O.I., cât  şi de către reclamant până în urmă cu 2-3 ani, când pârâta nu a mai permis accesul. 

 Varianta II propusă de expert presupune efectuarea unor lucrări foarte costisitoare.  
 Prin decizia civilă nr.  1779/30 iunie 2011 a Tribunalului Maramureş, apelul apelantei 

O.I. a fost respins ca nefondat. 
 În considerentele acestei decizii, se reţine că limitele cererii de chemare în judecată, 

ale cadrului procesual în care se va desfăşura judecata, cu privire  la obiect – pretenţia 
concretă dedusă judecăţii şi cu privire la părţi – persoanele între care există raportul juridic 
litigios, sunt fixate de către reclamant.  

 Cât priveşte latura subiectivă a procesului, în respectarea principiului disponibilităţii, 
instanţa nu poate introduce din oficiu o altă persoană în proces.  

 Numai părţile pot lărgi sfera subiectivă a procesului, prin formularea unei cereri de 
chemare în judecată a altor persoane (art. 57-59 Cod procedură civilă), chemării în garanţie 
(art. 60-63 Cod procedură civilă) sau arătării titularului dreptului (art. 64-66 Cod procedură 
civilă).  

 De asemenea, terţii pot solicita să participe la judecată, sub forma cererii de 
intervenţie voluntară (art. 49-56 Cod procedură civilă). 

 Prin urmare, prima instanţă nu putea să îl împrocesueze din oficiu pe soţul 
apelantei, Otyeş Ioan, coproprietar al terenului fond aservit.  

 Chemarea în judecată numai a unuia dintre soţi, care, în lipsa unui mandat expres,  
nu se poate reţine  că îl reprezintă şi pe celălalt, fiind vorba despre grevarea unui imobil, 
situaţie în care nu operează prezumţia mandatului tacit reciproc, are drept efect 
inopozabilitatea hotărârii faţă de soţul care nu a fost  citat în cauză, iar nu nelegalitatea 
acesteia.  

 Erorile materiale invocate privind numele apelantei şi adresa acesteia pot fi 
îndreptate din oficiu sau la cerere în cadrul procedurii reglementate de art. 281 Cod 
procedură civilă, neconstituind motive pentru admiterea apelului declarat.  

 Prima instanţă s-a pronunţat asupra cererii de chemare în judecată a pârâţilor C.G. şi 
V.I., prin  dispozitivul hotărârii, în sensul admiterii acesteia, astfel încât sentinţa să fie 
opozabilă tuturor proprietarilor terenurilor învecinate.  

 Alegând varianta I propusă de expert, care afectează terenul –fond aservit, 
proprietatea apelantei, prima instanţă nu mai trebuia să se pronunţe expres prin dispozitivul 
hotărârii şi cu privire la celelalte variante propuse. 



 În conformitate cu dispoziţiile art. 616 Cod civil, proprietarul al cărui loc este 
înfundat, care nu are nicio ieşire la calea publică, poate reclama o trecere pe locul  vecinului 
său pentru exploatarea fondului, cu îndatorirea de a-l despăgubi  în proporţie  cu pagubele ce 
s-ar putea ocaziona.  

 De asemenea, potrivit art. 617 şi art. 618 Cod civil, „trecerea trebuie regulat făcută pe 
partea ce ar scurta calea proprietarului fondului închis, ca să iasă la drum” şi „trebuie a se 
alege trecerea prin locul ce ar pricinui o mai puţină pagubă celui pe al cărui loc trecerea 
urmează a fi deschisă”.  

 Prin urmare, la stabilirea drumului de trecere  trebuie avute în vedere atât interesele 
proprietarului fondului dominant, cât şi pe cele ale proprietarului fondului aservit, urmând a 
fi aleasă calea care să producă cea mai mică daună pentru proprietarul fondului aservit.  

 Din concluziile lucrării de expertiză efectuate în cauză de expert Soponar Elena 
Mihaela a rezultat că accesul la terenul folosit de reclamant se poate realiza în prezent doar 
cu piciorul. Drumul de acces este foarte îngust şi pe o parte se rupe, neputând fi folosit de 
niciun mijloc auto sau căruţe.  

 Terasa  construită de reclamant  în faţa  casei  nu schimbă situaţia accesului spre 
terenul reclamantului. Chiar fără această construcţie, reclamantul nu ar fi avut acces cu 
mijloace auto sau căruţa la grajd, întrucât terenul este foarte denivelat în faţa casei sale.  

 Expertul a reţinut, de asemenea, că reclamantul nu poate trece nici în spatele casei cu 
mijloace auto sau căruţa.  

 Din raportul de expertiză a rezultat că pentru accesul auto sau cu căruţa către terenul 
reclamantului calea cea mai uşoară pentru reclamant este drumul solicitat. 

 Pentru folosirea acestui drum  nu trebuie făcută nicio lucrare de amenajare a 
terenului, ci doar deschise două porţi în gardul pârâtei.  

 Pe acest drum, cu o lungime de 51,44 m şi o lăţime de 4 m, reclamantul are acces la 
tot terenul său, la casă şi la grajd.  

 În ceea ce priveşte  amenajarea  unui drum auto pe actuala cale de acces cu piciorul, 
expertul a concluzionat că aceasta  ar presupune ca cei doi vecini, C.G. şi Vlaşin Gavrilă, să-şi 
retragă gardul şi să execute lucrări de consolidare a marginii drumului, iar pentru a se 
asigura accesul la grajd şi la terenul din spatele casei ar trebui executate lucrări de terasare, 
întrucât terenul din curtea reclamantului este foarte abrupt. Aceste lucrări ar putea afecta 
proprietatea vecinului C.G.  

 Chiar dacă lungimea acestui drum de acces este  mai scurtă, tribunalul apreciază că 
varianta aleasă de prima instanţă este cea mai puţin împovărătoare pentru terenul –fond 
aservit, întrucât nu necesită lucrări de amenajare.  

Servitutea de trecere, fiind necontinuă şi neaparentă,  nu poate fi dobândită  prin 
uzucapiune, conform art. 623 Cod civil, astfel încât  nu prezintă relevanţă în cauză dacă 
reclamantul a folosit  sau nu până în prezent calea de acces solicitată.  

 Nu s-a dovedit în cauză  susţinerea apelantei privind existenţa unei livezi cu pomi pe 
terenul afectat de servitute. 

 Tribunalul a apreciat că hotărârea atacată cuprinde  motivele de fapt şi de drept care 
au format convingerea instanţei, precum şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor, 
conform art. 261 pct. 5 Cod procedură civilă.  

 Împotriva acestei decizii, a declarat în termen legal recurs pârâta O.I., solicitând 
modificarea ei, în sensul admiterii apelului ei, schimbării sentinţei apelate, cu consecinţa 
respingerii acţiunii, reiterând, în esenţă, motivele din apel, din care, unul vizează o problemă 
de nelegalitate, respectiv  nechemarea în judecată a soţului pârâtei, coproprietar al terenului 
asupra  căruia se solicită constituirea servituţii, restul vizând  motive de netemeinicie  ale  
hotărârii, tinzând spre o reevaluare a stării de fapt  prin reaprecierea probelor administrate, 
în condiţiile în care acest  motiv de recurs  prevăzut de art. 304  pct. 11  Cod proc. civ., a fost 
abrogat încă prin art. I pct. 112 din OUG nr. 138/2000, curtea punând în discuţia  părţilor 
această împrejurare, aşa cum rezultă din practicaua prezentei decizii. 

 Reclamantul intimat, prin întâmpinare, a solicitat respingerea  recursului ca 
nefondat, reiterând, în esenţă, considerentele  instanţei de apel privind stabilirea stării de 
fapt. 



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

 Astfel, aşa cum rezultă din sentinţa civilă nr. 2288/15.09.2008, pronunţată în dosarul 
Judecătoriei Vişeu de Sus, ataşat prezentului dosar, proprietari ai terenului asupra căruia se 
solicită constituirea servituţii de trecere  sunt atât  pârâta O.I., cât şi soţul acesteia, O.I., 
nechemat în judecată, prin această sentinţă, constatându-se în contradictoriu cu reclamantul 
C.C., pârât în acel dosar, că soţii O. au dobândit  în  proprietate, prin uzucapiune, acest teren.  

 Cele reţinute de  instanţa de apel în sensul că limitele  judecăţii sunt fixate de 
reclamat şi că instanţa este ţinută să se pronunţe asupra a ceea ce solicită reclamantul în 
cadrul procesual fixat de acesta sunt corecte, raportat la  dispoziţiile  art. 129 alin. 6  Cod 
proc. civ., reclamantul, în virtutea principiului disponibilităţii, judecându-se cu cine vrea. 

 Cu toate acestea, dacă reclamantul, prin cererea de  chemare  în judecată, nu a stabilit 
corect cadrul procesual, pentru că nu a chemat în judecată pe cel care ar fi avut calitate 
procesuală pasivă sau pe cel care ar fi trebuit să figureze ca pârât alături de acesta  în caz de 
coparticipare procesuală obligatorie, instanţa, în virtutea rolului activ  prevăzut de art. 129 
alin. 4  Cod proc. civ., poate  şi trebuie să pună în discuţia părţilor constituirea  cadrului 
procesual, inclusiv  necesitatea  introducerii unor terţe persoane. 

 Instanţa nu poate  introduce  din oficiu alte persoane în proces, însă, în situaţia în 
care reclamantul nu se  conformează dispoziţiei ei raportat la constituirea cadrului procesual, 
ea  trebuie să respingă acţiunea pentru acest motiv, putând invoca această excepţie în orice 
fază a judecăţii, conform  dispoziţiilor  art. 136 Cod proc. civ.. 

 Nu se pune doar problema opozabilităţii, respectiv inopozabilităţii hotărârii 
judecătoreşti faţă de o persoană care nu a fost chemată în judecată, pentru că o hotărâre 
judecătorească se pronunţă ca  să poată fi pusă în executare, atunci când este vorba de o 
acţiune  în realizare cum este acţiunea confesorie de servitute, or, în situaţia în speţă, soţul 
pârâtei, nechemat în judecată, se poate opune exercitării servituţii, tocmai pentru că nu a fost 
parte în proces. 

 În situaţia în care nu chemi în judecată un coproprietar, cadrul procesual  nu este  
legal constituit, reclamantul neavând  posibilitatea de a formula procese distincte, în virtutea 
principiului disponibilităţii împotriva fiecărui proprietar, ci fiind obligat să-i cheme  în 
judecată pe toţi, atunci când doreşte grevarea terenului coproprietatea acestora cu un drept 
cum este cel de servitute. 

 În temeiul art. 312 alin. 1-3 Cod proc.civ., raportat la art. 304 pct. 9 Cod proc.civ., din 
aceste  considerente, curtea va admite recursul, va  modifica  hotărârea pronunţată în apel, în 
sensul admiterii apelului pârâtei, schimbării sentinţei primei instanţe, în sensul respingerii 
acţiunii pentru nelegala  constituire a cadrului procesual.  

 Fiind în culpă procesuală, în temeiul art. 316 raportat la art. 298 şi 274 alin. 1  Cod 
proc.civ., reclamantul intimat  C.C. va fi obligat să-i plătească pârâtei recurente O.I. suma de 
1655 lei cheltuieli de judecată, în toate instanţele, parţiale, reprezentând  onorariul avocaţial, 
taxa judiciară de timbru pentru apel şi recurs, cheltuielile de deplasare pentru apel, nefiind 
acordat  onorariul avocaţial pentru prima  instanţă, întrucât acesta nu a fost  dovedit, 
nedepunându-se la dosar chitanţa privind achitarea onorariului avocaţial sau contractul de 
asistenţă juridică, menţiunea de pe  împuternicirea avocaţială de la dosar fiind  insuficientă. 
(Judecător Andrea Annamaria Chiş) 

 

8. Acţiune în evacuare. Fost proprietar care şi-a redobândit imobilul. Ingerinţa 
în dreptul de proprietate a O.U.G. nr. nr. 40/1999 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 579 din 10 februarie 2012  

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată reclamantul G.J.Q. a solicitat în 
contradictoriu cu pârâţii D.A. si Municipiul Cluj-Napoca prin Primar să se constate nulitatea 
absolută a actului adiţional nr. 3 la contractul de inchiriere nr. 4182/19.01.2006 încheiat 



între părţi; sa fie obligată pârâta D.A. la predarea folosinţei apartamentului nr. 5 din Cluj-
Napoca str. M. nr. 19 şi evacuarea acesteia din apartament; cu cheltuieli de judecată. 

Prin Sentinţa civilă nr. 10996/24.06.2011 a Judecătoriei Cluj-Napoca a fost admisă 
cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul G.J.Q. în contradictoriu cu pârâţii 
Municipiul Cluj-Napoca prin Pirmar şi D.A.; s-a constatat nulitatea absolută a actului 
adiţional nr. 3 la contractul de închiriere nr. 4182/19.01.2006 încheiat intre D.S. şi 
Municipiul Cluj-Napoca prin Primar; a fost obligată pârâta D.S. la predarea folosinţei 
apartamentului nr. 5 din Cluj-Napoca str. M. nr. 19 jud. Cluj; s-a dispus evacuarea pârâtei 
D.S. din apartamentul nr. 5 din Cluj-Napoca str. M. nr. 19 jud. Cluj; s-a dispus obligarea 
pârâţilor, în solidar la plata cheltuielilor de judecată suportate de reclamant în cuantum de 
526,12 lei reprezentând taxa de timbru şi timbru judiciar. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut în esenţă următoarele:  
Apartamentul cu nr. 5 face parte din imobilul construcţie situat în Cluj-Napoca pe str. 

M. nr. 19. Cu privire la acest imobil, între reclamant şi Primarul Municipiului Cluj-Napoca a 
avut loc litigiul obiect al dosarului nr. aaa/117/2003 al Tribunalului Cluj. Prin sentinţa civilă 
nr. 456/26.09.2008 a Tribunalului Cluj, pronunţată în acest dosar s-a admis acţiunea 
reclamantului şi s-a dispus obligarea Primarului la restituirea în natură a apartamentului nr. 
5 odată cu alte apartamente situate în acest imobil. Sentinţa a fost menţinută prin Decizia nr. 
9/A/15.01.2009 a Curţii de Apel Cluj.  

Examinând înscrisurile din dosarul nr. aaa/117/2003 acvirat, instanţa de fond a 
reţinut că Primarul a formulat recurs împotriva deciziei Curţii de Apel, dar recursul nu a avut 
că obiect soluţia referitoare la emiterea dispoziţiei de restituirea apartamentului. Mai mult, în 
data de 10.02.2009 cu cursul judecării recursului de către înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
Primarul mun. Cluj-Napoca a recunoscut expres dreptul reclamantului la restituirea în 
natură a apartamentului nr. 5 din imobilul situat în Cluj-Napoca str. M. nr. 19. Decizia nr. 
9/A/15.01.2001 a fost casata în parte cu trimitere spre rejudecare prin decizia nr. 
5205/14.10.2010 a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie , dosarul fiind înregistrat pe rolul Curţii 
de Apel Cluj. 

Se reţine că soluţia de obligare a Primarului la emiterea dispoziţiei de restituire a 
apartamentului nr. 5 nu a făcut obiectul casării. În plus, la data pronunţării deciziei nr. 
5205/14.10.2010 a ICCJ, Primarul Municipiului Cluj-Napoca se conformase deja hotărârilor 
anterior menţionate ale Tribunalului Cluj şi Curţii de Apel Cluj, prin emiterea dispoziţiei de 
restituire la data de 21.10.2009. Imobilul apartament nr. 5 din Cluj-Napoca str. M. nr. 19 a 
fost predat în posesie reclamantului la data de 09.08.2010 conform protocolului de predare 
preluare depus la dosar. Se retine că deşi predarea preluarea s-a făcut efectiv la data de 
09.08.2010 protocolul a fost redactat şi înregistrat sub nr. 877/45 în data de 27.04.2010. 

Intre Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca şi pârâta D.A. s-a încheiat Contractul 
de închiriere nr. 4182/19.01.2006 la data de 19.01.2006 având că obiect imobilul apartament 
nr. 5 din Cluj-Napoca str. M. nr. 9. Termenul închirierii a fost stabilit de părţi între 
19.01.2006 şi 08.04.2009. La data de 21.05.2009 între pârâtul Municipiul Cluj-Napoca prin 
Primar şi pârâta D.A. s-a încheiat actul adiţional nr. 3 prin care s-a prelungit contractul de 
închiriere pe o perioadă de 5 ani, respectiv între 19.05.2009-19.05.2014. Actul s-a justificat 
de părţile contractante în temeiul Legii nr. 114/1996, OUG nr. 40/1999, HG nr. 1275/2000, 
OUG nr. 44/2009, Legii nr. 241/2001, HG nr. 310/2007. 

Având în vedere că Decizia Curţii de Apel nr. 9/A/.15.01.2009 a rămas irevocabilă cu 
privire la obligarea Primarului de a dispune restituirea apartamentului nr.5, dat fiind că 
Primarul a recunoscut dreptul reclamantului la restituire în cursul judecării recursului la data 
de 10.02.2009 şi s-a conformat emiţând dispoziţia de restituire la data de 21.10.2009, 
instanţa constată că încheierea actului adiţional nr. 3 la contractul de închiriere nr. 
4182/2006 în data de 21.05.2009 reprezintă o conduită abuzivă a pârâtului Municipiul Cluj-
Napoca. Din cele de mai sus reiese în mod clar că pârâtul Municipiul Cluj-Napoca cunoştea 
situaţia juridica a imobilului, iar dreptul de proprietate al reclamantului era recunoscut şi 
opozabil pârâtului la data de 21.05.2009. 

Este adevărat că dispoziţia de aprobare a restituirii constituie dovada dreptului de 
proprietate conform art. 25 al. 4 din Legea nr. 10/2001. Insa, în situaţia de faţă imobilul nu a 



fost retrocedat că urmare a constatării îndreptăţirii reclamantului de către Primarul 
Municipiului Cluj-Napoca în urma parcurgerii procedurii reglementate de Legea nr. 10/2001, 
ci în urma verificării legalităţii acestei proceduri în faţa instanţei de judecată, în temeiul art. 
26 din Legea nr. 10/2001. În aceasta situaţie instanţa reţine că titlul reclamantului îl 
constituie hotărârea judecătorească irevocabilă, în speţă decizia nr. 9/A/15.01.2009 a Curţii 
de Apel rămasă irevocabilă cu privire la acest aspect. În interpretarea dată de pârât, 
momentul dobândiri dreptului de proprietate al reclamantului ar fi lăsat la discreţia aceleiaşi 
autorităţi (Primarul) care, deoarece a omis să soluţioneze sau a soluţionat iniţial nelegal 
notificarea reclamantului, a determinat intervenţia instanţei de judecată. O astfel de 
interpretare nu poate fi acceptată, faţă de prevederile art. 480 C civ. art. 44 din Constituţia 
României şi Protocolul 1 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului. Susţinerile 
pârâtului referitoare la momentul înscrierii dreptului reclamantului în cartea funciară, nu 
prezintă relevanţă raportat la momentul redobândirii dreptului de proprietate, deoarece acest 
drept era deja opozabil Municipiului Cluj-Napoca (parte în dosarul aaa/117/2003) iar efectul 
înscrierii în CF este opozabilitatea. 

Prin urmare, la data de 21.05.2009, data încheierii actului adiţional, reclamantul 
Municipiul Cluj-Napoca pierduse dreptul de proprietate asupra imobilului, acest drept fiind 
recunoscut în favoarea reclamantului. Dat fiind că actul s-a încheiat de o persoană care nu 
avea calitatea de proprietar la momentul contractării, în temeiul art. 968 C civ. instanţa a 
constatat existenţa cauzei ilicite care atrage constatarea nulităţii actului adiţional nr. 3 la 
contractul de închiriere nr. 4182/19.01.2006. 

Astfel, faţă de situaţia juridica a actului adiţional, având în vedere efectele retroactive 
ale nulităţii, se va reţine că la data când s-a emis dispoziţia de restituire 21.10.2009, respectiv 
la data când imobilul a fost în sfârşit predat reclamantului, 09.08.2009, nu se afla în derulare 
un contract de închiriere cu privire la apartamentul nr. 5 din str. M. nr. 19  mun. Cluj-
Napoca. De aceea, dispoziţiile art. 12-13 din Legea nr. 10/2001, care fac trimitere a 
prevederile OUG nr. 40/1999 privind masurile de protecţie a chiriaşilor nu sunt aplicabile în 
cazul de faţă. 

Prin decizia civilă nr. 520/A din 16.11.2011 pronunţată de Tribunalul Cluj s-a respins 
apelul declarat de către pârâtul Municipiul Cluj-Napoca prin Primar împotriva Sentinţei 
civile nr. 10996/24.06.2011 a Judecătoriei Cluj-Napoca,  pe care a menţinut-o în întregime.  

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a reţinut următoarele: 
 Din cuprinsul motivelor de apel reiese că apelantul încearcă să se prevaleze de 

împrejurarea că, deşi titlul executoriu in baza căruia a emis dispoziţia de restituire în natură a 
apartamentului nr. 5 exista din   15.01.2009  a executat cu întârziere obligaţia cuprinsă în 
acesta şi anume, la data de 9 august 2010.  

 Or, nimeni nu se poate prevala de propria sa culpă pentru obţinerea unui drept, 
inadmisibilitatea invocării propriei culpe constituind un principiu de drept demult consacrat.   

 Dispoziţiile art. 25 alin. 4 din Legea 10/2001, care atribuie dispoziţiei de restituire 
valoarea de act autentic şi dovadă a proprietăţii  numai după îndeplinirea formalităţilor de 
publicitate imobiliară, îi vizează pe terţi şi nu pe părţile raportului de restituire, acestea având 
cunoştinţă despre actul de restituire mai înainte  de înscrierea în cartea funciară a  
dispoziţiilor acesteia.  

 Or, Municipiul Cluj-Napoca, fiind unitatea deţinătoare a imobilului respectiv, a fost 
parte în procedura de restituire, a avut cunoştinţă despre obligaţia restituirii impusă de pe 
cale judiciară, şi nu se poate prevala de omisiunea înscrierii dreptului dobândit de către 
reclamanţi în cartea funciară.  

 În mod corect a reţinut prima instanţă că la momentul încheierii actului adiţional 
Municipiul Cluj-Napoca nu mai avea calitatea de proprietar al imobilului pentru a  dispune 
de el în sensul închirierii.  

 De altfel, în speţă, data închirierii iniţiale-19.01.2006- este ulterioară formulării 
notificării de către reclamanţi, ceea ce face aplicabile dispoziţiile art. 21 alin. 5 din Legea 
10/2001. 

Astfel fiind, cu atât mai mult, prelungirea unui contract de închiriere încheiat în 
aceste condiţii apare ca nelegală.  



Dispoziţiile din OUG 14/1999 privitoare la protecţia chiriaşilor sunt aplicabile in cazul 
contractelor de închiriere valabile, nu a celor lovite de nulitate, cum este  in cazul de faţă. 

Nu au fost acordate părţilor cheltuieli de judecată, întrucât apelantul fiind  căzut in 
pretenţii, nu este  îndreptăţit la obţinerea acestora, iar intimatul nu a  făcut dovada acestor 
cheltuieli până la închiderea dezbaterilor. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâtul MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 
prin viceprimar cu atribuţii delegate de primar solicitând modificarea deciziei pronunţate de 
Tribunalul Cluj în sensul admiterii apelului şi respingerii ca nefondată a cererii de chemare 
în judecată. 

În motivare s-a arătat că soluţia instanţei este nefondată având în vedere că prin 
sentinţa civilă nr. 456/2008, menţinută de Curtea de Apel Cluj prin decizia nr. 9/A/2009, 
instanţa a anulat dispoziţia nr. 1376/2003 a Primarului municipiului Cluj-Napoca, obligând 
pe acesta să emită o nouă dispoziţie prin care să restituie în natură apartamentul nr. 5. Noua 
dispoziţie cu nr. 4844 a fost emisă la data de 12.11.2009, reclamantul intabulându-şi dreptul 
de proprietate în CF în baza acesteia şi nu a hotărârii judecătoreşti. 

Conform art. 25 alin. 4 din Legea nr. 10/2001 dispoziţia face dovada proprietăţii 
persoanei îndreptăţite, rezultând deci că reclamantul a redobândit dreptul de proprietate, iar 
pârâtul l-a pierdut la data de 12.11.2009. 

Actul adiţional atacat de către reclamant a fost încheiat la data de 21.05.2009, 
punerea în posesie a noului proprietar făcându-se prin protocolul de predare-preluare nr. 
877/09.08.2010, dată la care municipiul a sistat încasarea contravalorii chiriei. 

S-a mai arătat că municipiul a avut cel puţin calitatea de detentor precar al bunului de 
la momentul rămânerii definitive a dispoziţiei şi până la punerea în posesie, punerea în 
posesie putându-se face doar ulterior intabulării dreptului de proprietate în CF. 

Având în vedere că în conformitate cu prevederile Codului civil pentru încheierea unui 
contract de locaţiune nu este necesar ca locatorul să fie proprietar al bunului pe care îl 
închiriază altuia, actul adiţional contestat a fost încheiat în mod legal. 

S-a mai precizat că în cuprinsul dispoziţiei s-a menţionat că proprietarul, în speţă 
reclamantul are obligaţia respectării art. 13 şi 15 din Legea nr. 10/2001. Deci şi contractul de 
închiriere nr. 4182/2006 cât şi actul adiţional de prelungire a duratei au fost încheiate cu 
respectarea prevederilor legale. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 304 pct. 9 C.pr.civ. 
În apărare, intimatul nu a formulat întâmpinare, depunând la dosar la data de 

01.02.2012 note de şedinţă prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat, cu 
cheltuieli de judecată. 

În cuprinsul notelor de şedinţă s-a arătat că în mod corect s-a reţinut de către instanţa 
de apel că odată restituit în natură imobilul, entitatea obligată la restituire a pierdut dreptul 
de a mai exercita vreuna din prerogativele dreptului de proprietate. Sub acest aspect nu are 
relevanţă juridică îndeplinirea sau neîndeplinirea formalităţilor de publicitate imobiliară. 

În ceea ce priveşte OUG nr. 40/1999 s-a arătat că în mod corect a reţinut instanţa de 
apel că acest act normativ ocroteşte doar dreptul chiriaşilor cu contract de închiriere legal, ori 
reclamantul nu avea nicio obligaţie de a încheia contract de închiriere, termenul de 5 ani 
pentru protecţia chiriaşilor expirând. 

A fost anexată practică judiciară. 
Analizând recursul declarat de pârâtul MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA  împotriva 

deciziei civile nr. 520/A din 16 nov.2011 a Tribunalului Cluj, Curtea reţine următoarele: 
Decisiv în soluţionarea cauzei, respectiv a recursului, este textul de lege avut în vedere 

la pronunţarea deciziei atacate, instanţa de apel întemeindu-şi soluţia pe prevederile art. 21 
alin. 5 din Legea nr. 10/2001, prevederi care stipulează că este interzisă înstrăinarea, 
concesionarea, locaţia de gestiune, asocierea în participaţiune, ipotecarea, locaţiunea, 
precum şi orice închiriere sau subînchiriere în beneficiul unui nou chiriaş, schimbarea 
destinaţiei, grevarea sub orice formă a bunurilor imobile notificate potrivit prevederilor 
prezentei legi, până la soluţionarea procedurii administrative şi după caz judiciare generate 
de prezenta lege, sub sancţiunea nulităţii absolute. 



În speţă contractul de închiriere a fost încheiat între Municipiul Cluj-Napoca şi 
Dondoş Ana la data de 19.01.2006, durata acestuia fiind până la data de 08.04.2009, 
contractul  fiind prelungit prin actul adiţional încheiat la data de 21.05.2009. 

Este deci evident că acest contract a fost încheiat după data formulării notificării de 
către antecesorul reclamantului, notificare înregistrată sub nr. 272/05.07.2001, contractul 
fiind deci nul în temeiul prevederii din Legea nr. 10/2001 redate anterior, în vigoare la dat 
încheierii contractului, fiind vorba despre o nulitate absolută. În condiţiile în care contractul 
de închiriere încheiat în anul 2006 este lovit de nulitate, aceeaşi sancţiune este aplicabilă şi 
actului adiţional încheiat în anul 2009, act adiţional care face de fapt obiectul demersului 
judiciar iniţiat de reclamant. 

Se impune a se sublinia că în recurs nu se face nici o referire la art.21 alin.5 din Legea 
nr.10/2001 şi nici nu se critică reţinerea acestui text de lege de către instanţa de apel, 
recursul fiind axat pe justificarea calităţii de proprietar a Municipiului Cluj-Napoca la 
momentul încheierii actului adiţional la contractul de închiriere sau în subsidiar de detentor 
precar. 

Având în vedere analiza făcută mai sus, în baza căreia s-a reţinut că în mod corect s-a 
apreciat de către instanţa de apel că în cazul actului adiţional la contractul de închiriere 
încheiat între pârâţi este aplicabilă sancţiunea nulităţii absolute, Curtea apreciază că nu este 
oportună analizarea celorlalte critici din cererea de recurs, critici care de fapt au la bază 
prevederile OUG nr. 40/1999, act normativ care nu îşi găseşte aplicarea în cazul concret 
dedus judecăţii, fiind vorba de un contract de închiriere care nu era în fiinţă la data intrării în 
vigoare a acestuia, contractul fiind oricum lovit de nulitate. 

În ceea ce priveşte problema chiriaşilor din imobilele retrocedate, prin 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. 

În consecinţă, în temeiul art. 304 pct. 9 şi art. 312 alin. 1 C.pr.civ. Curtea va respinge 
ca nefondat recursul declarat de pârâtul MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA reprezentat prin 
viceprimar împotriva deciziei civile nr. 520/A din 16 nov. 2011 a Tribunalului Cluj, pe care o 
va menţine ca legală. 

În temeiul art. 274 alin. 1 C.pr.civ. instanţa va obliga recurentul să plătească 
intimatului G.J.Q. suma de 300 lei cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariu 
avocaţial. (Judecător Anamaria Câmpean) 

 
 

9. Acordarea a ceea ce nu s-a cerut. Solicitarea prin acţiune a preţului de piaţă al 
apartamentului, şi acordarea de către instanţă a preţului actualizat. Nelegalitate  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 317 din 26 ianuarie 2012  

Prin cererea înregistrată la data de 24 iunie 2010 pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, 
reclamantul M.M.C. a solicitat instanţei în contradictoriu cu pârâtul STATUL ROMAN prin 



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa să oblige 
pârâtul la restituirea către reclamant a preţului de piaţă actualizat al imobilului care a 
făcut obiectul Contractului de vânzare-cumpărare nr.30510 din 17 octombrie 1996, stabilit 
conform standardelor internaţionale de evaluare, cu cheltuieli de judecată. 

Prin Sentinţa civilă nr. 11266/30.06.2011 a Judecătoriei Cluj-Napoca a fost respinsă 
acţiunea formulată de reclamantul M.M.C., în contradictoriu cu pârâtul Ministerul 
Finanţelor Publice, privind obligarea pârâtului la plata către reclamant a preţului de piaţă 
actualizat al imobilului care a făcut obiectul Contractului de vânzare-cumpărare nr. 30510 
din 17 octombrie 1996, stabilit conform standardelor internaţionale de evaluare, ca 
neîntemeiată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Prin contractul de vânzare cumpărare nr. 30.510 încheiat la data de 17 oct.1996 între 

SC Constructardealul SA şi antecesoarea reclamantului, numita S.E., s-a înstrăinat în temeiul 
Legii nr.112/1995 apartamentul nr.3, situat în Cluj Napoca, str.A., nr.15, jud.Cluj, la preţul de 
10.912.138 ROL. 

În baza contractului de vânzare cumpărare menţionat şi a Certificatului de moştenitor  
nr. 116/1997 reclamantul şi-a întabulat în CF 144768 Cluj- Napoca, nr. top 49/1/2/III, 
dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. 3 . 

Prin Sentinţa civilă nr. 9388/2006 pronunţată de Judecătoria Cluj Napoca s-a admis 
acţiunea formulată de reclamanta Arhiescopia Ortodoxă a Vadului Feleacului şi Clujului şi în 
consecinţă s-a constatat nulitatea absolută a contractului de vânzare cumpărare nr.38510 
încheiat între SC Constructardealul SA şi defuncta S.E., având ca obiect apartamentul nr.3, 
situat în Cluj Napoca, str. A., nr.15, jud.Cluj. S-a dispus rectificarea cărţii funciare prin 
radierea dreptului de proprietate al pârâtului M.M.C. şi al defunctei S.E. înscrise în cartea 
funciară 121560 Cluj Napoca, respectiv în CF 144768 Cluj Napoca. 

În motivare instanţa de fond a reţinut că imobilul apartament nr. 3 nu intră sub 
incidenţa dispoziţiilor Legii nr.112/1995, fiind exclus dreptul dreptul fostului proprietar de a 
obţine restituirea în natură a imobilului sau măsuri compensatorii şi în mod evident şi 
dreptul chiriaşului de a opta pentru cumpărarea imobilului. Buna credinţă a cumpărătorului 
şi a vânzătorului invocată pe parcursul soluţionării cauzei, cedează în faţa principiului 
unanim admis „ nemo censetur ignorare legem”- nimeni nu poate invoca necunoaşterea legii. 
O simplă lecturare a Legii nr.112/1995 relevă domeniul de aplicare al acesteia şi cu minime 
diligenţe se putea afla identitatea proprietarului tabular de la care Statul Român a preluat 
imobilul. 

Prin Decizia civilă nr. 516/A/2007, pronunţată de Tribunalul Cluj s-au respins ca 
nefondate apelurile declarate de pârâţii M.M.C. şi Statul Român prin Consiliul Local al 
Municipiului Cluj Napoca impotriva Sentinţei civile nr. 9388/2006 a Judecătoriei Cluj 
Napoca. 

S-a reţinut de către instanţa de recurs că apelanţii nu pot invoca buna credinţă la 
încheierea contractului, având în vedere că s-ar încălca un alt principiu fundamental al 
dreptului potrivit căruia nimeni nu poate invoca necunoaşterea legii, atâta timp cât dintr-o 
simplă cercetare a cărţii funciare cumpărătorul poate observa că imobilul a fost preluat de 
stat de la reclamantaă şi că nu intră astfel sub incidenţa Legii nr.112/1995. 

Prin expertiza tehnică efectuată în cauză s-a stabilit că valoarea de piaţă a imobilului 
este de 305.980 lei. 

În prezenta cauză reclamantul,în calitate de moştenitor al defunctei S.E. a solicitat 
obligarea pârâţilor Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Finanţelor 
Publice la plata preţului de piaţă al imobilului în temeiul art. 50 ind. 1 din Legea nr. 10/2001, 
motivat pe aceea că numita S.E. a fost de bună credinţă în momentul cumpărării 
apartamentului nr.3, situat în Cluj Napoca, str. A., nr.15, jud.Cluj. 

În drept, potrivit art.50 şi 50 ind.1 din Legea nr. 10/2001, aşa cum a fost modificată 
prin Legea nr. 1/2009, 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 imobilului, stabilit 
conform standardelor internaţionale de evaluare. 



Din interpretarea textului de lege enunţat se desprinde concluzia potrivit cu care, 
pentru ca o persoană să fie titularul dreptului de restituire al preţului de piaţă, trebuie să 
indeplinească două condiţii cumulative: contractul de vânzare cumpărare să fie desfiinţat 
prin hotărâri judecătoreşti irevocabile, iar contractul să fie încheiat cu respectarea 
prevederilor Legii nr.112/1995. 

În prezenta cauză nu este îndeplinită decât prima condiţie, contractul de vânzare 
cumpărare fiind desfiinţat prin Sentinţa civilă nr. 9388/2006 a Judecătoriei Cluj Napoca , 
rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nrt.516/A/2007 a Tribunalului Cluj, nu şi 
cea de a doua, întrucât contractul de vânzare cumpărare mai sus enunţat a fost încheiat cu 
eludarea prevederilor Legii nr.112/1995, din moment ce apartamentul nr.3 nu a intrat sub 
incidenţa Legii nr.112/1995. 

Or, în aceste condiţii, instanţa a reţinut că, raţiunea legiutorului la emiterea art.50 
ind.1 alin.1 din Legea nr.10/2001 nu a fost aceea de a ocroti prin edictarea normei reaua 
credinţă a părţilor, care se include în speţă, în contextul eludării condiţiilor impuse de Legea 
nr.112/1995 ci, din contră, aceea de a sancţiona, prin distincţia pe care o face între contractele 
încheiate cu respectarea legii menţionate ( caz în care se cuvine preţul de piaţă) şi contracte 
încheiate cu încălcarea ei ( caz în care se cuvine preţul actualizat) fiind imoral şi inechitabil ca 
o persoană care a fost de rea credinţă la încheierea contractului să i se acorde aceeaşi 
despăgubire ca şi la o persoană care nu a urmărit eludarea legii şi a fost de bună credinţă la 
încheierea actului juridic, desfiinţat ulterior. 

Din probatoriul existent la dosarul cauzei, respectiv hotărârile judecătoreşti definitive 
şi irevocabile menţionate mai sus, rezultă fără putinţă de tăgadă că antecesoarea 
reclamantului a fost de rea credinţă în momentul perfectării contractului de vânzare 
cumpărare având ca obiect apartamentul nr.3, situat în Cluj Napoca, str.A., nr.15, jud.Cluj. 

Acest aspect nu mai poate fi repus în discuţie în prezenta cauză, ci se impun instanţei, 
dată fiind obligativitatea Deciziei civile nrt.516/A/2007 a Tribunalului Cluj, deoarece a intrat 
în puterea lucrului judecat. Puterea lucrului judecat este un efect al hotărârii judecătoreşti 
care trebuie recunoscut nu doar dispozitivului, ci şi considerentelor, care explică dispozitivul 
şi se reflectă în el. 

Referitor la practica Curţii Europene a Drepturilor Omului, în cauza Raicu/României, 
situaţia este diferită de cea în speţă, respectiv, printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă se 
constatase valabilitatea unui contract de vânzare cumpărare încheiat în baza Legii 
nr.112/1995 dar, urmare a apariţiei Legii nr.10/2001, s-a promovat un nou litigiu cu acelaşi 
obiect, în care s-a dispus de această dată, constatarea nulităţii contractului de vânzare 
cumpărare. În această situaţie, Curtea Europerană a Drepturilor Omului a concluzionat că 
prin cea de-a doua hotărâre s-a adus o încălcare a dreptului de proprietate al fostului chiriaş, 
cumpărător la Legea nr.112/1995, hotărârea iniţială irevocabilă, reprezentând un bun în 
sensul art.1 din  Protocolul nr.1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, astfel că a 
condamnat România la restituirea bunului sau a valorii de circulaţie a acestuia. 

Ca urmare, instanţa a apreciat că în prezenta cauză nu sunt aplicabile prevederile 
art.50 ind.1 din Legea nr.10/2001, modificată, câtă vreme acest text de lege se referă doar la 
situaţiile în care vânzările de imobil s-au făcut cu respectarea Legii nr.112/1995, ceea ce în 
speţă nu este cazul. 

Prin decizia civilă nr. 489/A din 02.11.2011 pronunţată de Tribunalul Cluj s-a admis în 
parte apelul declarat de reclamantul M.M.C. împotriva Sentinţei civile nr. 11266/30.06.2011 
a Judecătoriei Cluj-Napoca pe care a schimbat-o în parte în sensul admiterii în parte a 
acţiunii  civile formulate de către reclamant în contradictoriu cu pârâtul Ministerul 
Finanţelor Publice şi în consecinţă a fost obligat pârâtul Ministerul Finanţelor Publice la 
plata în favoarea reclamantului M.M.C. a sumei de 31.136 lei cu titlul de preţ actualizat cu 
indicele de inflaţie, preţ aferent Contractului nr. 30510 din 17.10.1996, încheiat în baza Legii 
nr. 112/1995, ulterior desfiinţat în justiţie. 

S-au menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei atacate. 
Fără cheltuieli de judecată în apel. 
Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a reţinut următoarele: 
Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a  Statului Român, Tribunalul a 

reţinut că modalitatea de soluţionare a acestei excepţii de către prima instanţă a  fost corectă. 



Calitatea procesuală a pârâtului Ministerul Finanţelor Publice în nume propriu rezultă 
direct din lege, astfel încât nu mai este nevoie de atragerea în proces şi a  aceluiaşi minister în 
reprezentarea Statului Român. 

Cu privire la fondul cauzei, la fel ca şi prima instanţă., tribunalul a reţinut că 
reclamantul nu este îndreptăţit să primească valoarea de piaţă a apartamentului cumpărat în 
temeiul Legii  nr.112/1995, de către antecesoarea reclamantului şi pierdut ulterior, în 
instanţă, prin anularea contractului . 

În mod corect prima instanţă a  apreciat că în cauză nu sunt întrunite condiţiile art. 
50 ind. 1 din Legea  nr.10/2001 deoarece  la încheierea contractului nu au fost respectate 
condiţiile Legii nr. 112/1995.  

Contractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat la data de 17.10.1996, însă,  s-a putut 
aprecia că acesta nu a întrunit condiţiile legale, deoarece imobilul vândut nu putea face 
obiectul Legii nr. 112/1995, nefiind la data preluării un imobil are a aparţinut unor persoane 
fizice, ci acesta a aparţinut unor persoane juridice.  

În sensul Legii nr. 112/1995 art. 1 sfera imobilelor care intră sub incidenţa acestei legi 
este foarte clar determinată, respectiv pot face obiectul legii doar imobilele cu destinaţia de 
locuinţă care au aparţinut unor persoane fizice.  

La data preluării, imobilul obiect al contractului de vânzare-cumpărare a aparţinut 
Episcopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului şi Clujului, a aparţinut deci unei persoane 
juridice, prin urmare, din acest punct de vedere , imobilul nu putea face obiectul Legii nr. 
112/1995.  

Cu privire al interpretarea dată de reclamant art. 50 ind. 1 din Legea  nr.10/2001, 
Tribunalul nu îşi poate însuşi punctul de vedere al acestuia.  

Este adevărat că art. 50 ind. 1 din Legea  nr.10/2001 , la prima vedere, ar putea duce 
la o interpretare în sensul că acest text de lege ar fi inaplicabil. Art. 50 ind. 1 din Legea  
nr.10/2001 face referire la contractele desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti, contracte 
încheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995. 

Ar putea părea că textul este contradictoriu, dacă contractele erau încheiate cu 
respectarea Legii nr. 112/1995 nu existau motive de anulare.  

Tribunalul a reţinut însă că situaţia anulării contractelor de vânzare-cumpărare care 
au fost încheiate cu respectarea Legii nr. 112/1995 a fost totuşi posibilă, aceste soluţii apărând 
în practică, ca urmare a evoluţiilor legislaţiei şi a practicii judiciare.  

Astfel, în momentul iniţial de aplicare a Legii nr. 112/1995, până la începutul anului 
1997, când a apărut  H.G. nr. 11/1997, care a introdus noţiunea de preluare cu titlu valabil şi 
nevalabil, şi ulterior Legea nr. 213/1998, contractele de vânzare-cumpărare erau în general 
încheiate cu respectarea Legii nr. 112/1995, ajungând să fie anulate, datorită schimbărilor 
legislative, care au permis analizarea în sens larg a  titlului Statului.  

Tot în privinţa contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în temeiul Legii nr. 
112/1995 au existat soluţii de respingere a acţiunilor în anulare, foştii chiriaşi pierzând totuşi 
proprietatea, pe calea acţiunilor în compararea de titluri.  

Tribunalul a considerat că sfera de aplicare a dispoziţiilor art. 50 ind. 1 C.pr.civ.,  se 
circumscrie celor două categorii de contracte mai sus menţionate.  

În acest sens, sunt dispoziţiile art 1.pct.8 din Legea nr. 1/2009, lege care a introdus şi 
art. 50 ind. 1 în  Legea  nr.10/2001. 

Potrivit dispoziţiilor menţionate, cu referire la noţiunea de contracte desfiinţate se 
înţelege situaţia pierderii proprietăţii atât ca urmare a unei acţiuni în anulare, cât şi  a unei 
acţiuni în revendicare. 

Textul respectiv mai prevede şi că foştii chiriaşi au dreptul la asigurarea cu prioritate a 
unei locuinţe din fondurile statului, însă noţiunea de contracte desfiinţate trebuie să fie 
aceeaşi şi în cazul restituirii preţului,deoarece rezultă din aceeaşi lege. 

Contractul incident în cauză nu se înscrie însă în nici una din cele două categorii 
menţionate anterior, de la început putându-se constata că imobilul nu putea face obiectul 
Legii nr. 112/1995, pentru că a aparţinut înainte de preluare unor proprietari persoane 
juridice.  

Astfel, nu se poate discuta în cauză despre acordarea preţului de piaţă.  



Cu referire la acordarea preţului actualizat, în temeiul art. 50 din Legea nr.10/2001, 
Tribunalul a reţinut că, reclamantul este îndreptăţit la  recuperarea acestui preţ, însă acest 
capăt de cerere fiind  formulat în subsidiar la fond. 

Reţinând că dispoziţiile art. 50 din Legea 10/2001 îi îndreptăţesc pe reclamanţi la 
restituirea preţului actualizat, tribunalul a apreciat că acţiunea poate fi admisă în parte, doar 
sub acest aspect, cuantumul sumei nefiind însă cel menţionat în motivele de apel de către 
reclamant ci cel determinat prin actualizarea cu rata inflaţiei, respectiv 31.136 lei, aşa cum 
rezultă din raportul de expertiză extrajudiciară depus la dosar de către reclamant, comunicat 
pârâtului, fără obiecţiuni.  

 Pentru motivele arătate, în raport cu dispoziţiile art. 296 C.pr.civ., Tribunalul a admis 
în parte apelul declarat, doar cu privire la obligarea pârâtului la plata preţului actualizat, 
menţinând dispoziţiile sentinţei atacate cu privire la preţul de piaţă.  

Fără cheltuieli de judecată întrucât nu au fost dovedite. 
 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul M.M.C. şi pârâtul 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE. 
1.Prin recursul declarat de reclamantul M.M.C. s-a solicitat modificarea deciziei 

civile nr. 489/2011 a Tribunalului Cluj în sensul admiterii în totalitate a apelului declarat 
împotriva sentinţei civile nr. 11266/2011 a Judecătoriei Cluj-Napoca, respectiv admiterea în 
totalitate a acţiunii formulate, cu cheltuieli de judecată. 

În motivare, după prezentarea stării de fapt şi rezumarea parcursului procesual al 
cauzei s-a arătat că soluţia atacată este criticabilă din perspectiva modului de soluţionare a 
excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a Statului Român şi având în vedere greşita 
interpretare şi aplicare a prevederilor art. 501 din Legea nr. 10/2001. 

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Statului Român s-a 
arătat că atât instanţa de fond cât şi cea de apel au procedat în mod greşit la admiterea 
acestei excepţii. 

Prevederile art. 50 alin. 3 din Legea nr. 10/2001 nu precizează expres calitatea în care 
Ministerul Finanţelor Publice urmează să procedeze la restituirea preţului prevăzut la alin. 2 
şi 21 ale aceluiaşi articol, în nume propriu sau în calitate de reprezentant al Statului Român. 

Se apreciază că Ministerul Finanţelor Publice reprezintă doar entitatea care 
gestionează resursele Statului Român, rezumându-se la simpla efectuare a plăţilor. Statul 
Român este autorul evicţiunii, singurul în măsură să procedeze la despăgubire prin acordarea 
preţului de piaţă al imobilului. 

Referitor la prevederile art. 501 din Legea nr. 10/2001 s-a arătat că atât instanţa de 
fond cât şi cea de apel au interpretat şi aplicat greşit acest text de lege. 

Textul de lege este susceptibil de două interpretări. Stricto sensu textul se referă la 
acordarea preţului de piaţă proprietarilor a căror contracte au fost încheiate cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 112/1995, această interpretare generând însă o situaţie contrară ordinii 
de drept, anularea unui act juridic încheiat cu respectarea legii. În această interpretare strictă 
textul normativ ar fi lipsit de efectele sale, încălcându-se principiul interpretării legii în 
sensul aplicării ei iar nu în sensul neaplicării, conform art. 978 Cod civil şi în consecinţă şi 
art. 129 C.pr.civ. şi art. 3 Cod civil. 

Singura interpretare validă este cea în care art. 501 din Legea nr. 10/2001 se referă la 
situaţia contractelor încheiate „având în vedere” prevederile Legii nr. 112/1995, dar cu 
nerespectarea suficientă a lor, astfel încât rezultatul anulării prin hotărâre judecătorească să 
fie posibil în contextul de drept dat. 

S-a invocat din perspectiva art. 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO şi a jurisprudenţei 
CEDO speranţa legitimă de a dobândi imobilul în proprietate, având în vedere prevederile 
Legii nr. 112/1995. 

În drept au fost invocate prevederile art. 50, art. 501 din Legea nr. 10/2001, art. 3 şi 
art. 978 Cod civil, art. 129, art. 274, art. 304 pct. 9 C.pr.civ. 

Prin întâmpinarea formulată de către pârâtul Ministerul Finanţelor Publice s-a 
solicitat respingerea recursului declarat de reclamant. 

În motivare s-a arătat că în ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a 
Statului Român, criticile vin în totală contradicţie cu dispoziţiile art. 50 alin. 3 din Legea nr. 
10/2001, text de lege pe care a fost întemeiată acţiunea. 



Referitor la solicitarea de acordare a preţului de piaţă a imobilului s-a arătat că atâta 
timp cât contractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat cu încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 
112/1995 nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 501 din Legea nr. 10/2001 pentru a 
se restitui această valoare. 

Din probele administrate rezultă cu puterea evidenţei şi autoritate de lucru judecat că 
reclamantul se prevalează de un contract de vânzare-cumpărare a cărui nulitate absolută s-a 
constatat pe motiv că la încheierea lui nu au fost respectate dispoziţiile legale în vigoare, 
respectiv cele ale Legii nr. 112/1995, devenind incidente dispoziţiile art. 50 alin. 3 din Legea 
nr. 10/2001. 

2. Prin recursul declarat de pârâtul Ministerul Finanţelor Publice s-a solicitat 
modificarea deciziei atacate cu consecinţa respingerii apelului şi implicit a acţiunii 
reclamantului. 

În motivare s-a arătat că instanţa de apel a acordat reclamantului ceea ce acesta nu a 
solicitat, respectiv preţul actualizat cu indicele de inflaţie, reclamantul solicitând obligarea 
pârâtului la restituirea preţului de piaţă actualizat, fără a solicita în subsidiar restituirea 
preţului actualizat cu indicele de inflaţie. 

S-a mai arătat că acordarea cu titlu de preţ actualizat cu indicele de inflaţie a sumei de 
31.136 lei s-a făcut în temeiul unui raport de expertiză extrajudiciară neopozabil pârâtului, 
conform acestei expertize fiind inclusă în preţul actualizat şi suma de 136.766 lei 
reprezentând contravaloarea terenului de sub imobilul în litigiu, teren care nu a făcut 
obiectul contractului de vânzare-cumpărare. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 304 pct. 6 şi 9 C.pr.civ. 
Analizând recursul declarat de reclamantul M.M.C. şi cel declarat de pârâtul 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE împotriva deciziei civile nr. 489 din 02.11.2011 a 
Tribunalului Cluj, Curtea reţine următoarele: 

1.Recursul reclamantului  
Prin recursul declarat de către reclamant se critică modul de soluţionare a excepţiei 

lipsei calităţii procesuale pasive a Statului Român, excepţie soluţionată în sensul admiterii de 
către judecătorie, soluţia fiind menţinută de către instanţa de apel. 

Având în vedere prevederile art. 50 din Legea nr. 10/2001 şi art.50.3 din H.G. 
nr.250/2007 se constată şi de către Curte că excepţia a fost soluţionată în mod corect de către 
instanţele de fond, Statul Român nejustificându-şi calitatea procesuală pasivă în litigiile 
având ca obiect restituirea preţului de piaţă sau al preţului actualizat al imobilului care a 
făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare încheiat în condiţiile Legii nr. 112/1995, 
desfiinţat ulterior. În condiţiile în care legiuitorul ar fi intenţionat să confere calitate 
procesuală pasivă în acest gen de acţiuni şi Statului Română ar fi făcut-o. Reprezentarea 
acestuia în condiţiile legii este o chestiune ulterioară stabilirii calităţii procesuale a acestuia, 
chestiune irelevantă în cauză raportat la cele reţinute mai sus. 

În ceea ce priveşte interpretarea şi aplicarea art. 501 din Legea nr. 10/2001 se 
apreciază de către Curte că şi acest text de lege a fost interpretat şi aplicat corect de către 
instanţele de fond, textul prevăzând în mod explicit că au dreptul la restituirea preţului de 
piaţă al imobilelor numai proprietarii ale căror contracte de vânzare-cumpărare au fost 
încheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995. Având în vedere formularea textului 
de lege nu se poate pune problema interpretării acestuia în sensul indicat de către reclamant 
în recurs, respectiv acela că s-ar fi avut în vedere de fapt contractele încheiate în condiţiile 
Legii nr. 112/1995, indiferent de cât de restrânsă ar fi aplicabilitatea acestui text de lege în 
practică. În mod cert textul de lege îşi găseşte aplicabilitate practică, existând situaţii în care 
contractele de vânzare-cumpărare au fost desfiinţate în temeiul prevederilor Legii nr. 
10/2001, chiar în condiţiile în care s-au respectat prevederile Legii nr. 112/1995 în momentul 
încheierii acestora. 

Faptul că prin sentinţa civilă nr. 9388/2006 a Judecătoriei Cluj-Napoca, rămasă 
irevocabilă, s-a statuat că nu au fost respectate prevederile Legii nr. 112/1995 la momentul 
încheierii contractului de vânzare-cumpărare între reclamant şi Statul Român nu a fost 
contestat de către reclamant. Nerespectarea prevederilor Legii nr. 112/1995 la momentul 
încheierii contractului reiese şi din decizia civilă nr. 1611/2008 a Curţii de Apel Cluj, decizie 



în care se menţionează expres că acest contract a fost încheiat cu încălcarea prevederilor art. 1 
şi art. 9 din Legea nr. 112/1995. 

În aceste condiţii este evident că reclamantul nu poate beneficia de restituirea preţului 
de piaţă al imobilului, astfel cum în mod corect au statuat şi instanţele de fond, recursul 
declarat de către acesta fiind nefondat, urmând a fi respins în temeiul art. 312 alin. 1 C.pr.civ. 

2.Recursul pârâtului 
Pârâtul contestă prin recursul declarat soluţia de admitere în parte a apelului formulat 

de către reclamant împotriva sentinţei civile nr. 11266/2011 a Judecătoriei Cluj-Napoca, 
respectiv restituirea în favoarea reclamantului a preţului de piaţă actualizat al imobilului. 

Analizând conţinutul cererii de chemare în judecată formulată de către reclamant 
rezultă că obiectul acesteia l-a constituit restituirea preţului de piaţă al imobilului care a făcut 
obiectul contractului de vânzare-cumpărare nr. 30510/1996, obiect indicat în mod expres la 
solicitarea instanţei de către reprezentantul reclamantului şi în şedinţa publică din 
16.12.2010, respectiv 12.05.2011, precizându-se în mod expres că nu se solicită preţul 
actualizat al imobilului. 

Având în vedere modul cum a fost formulată cererea de chemare în judecată, respectiv 
precizările orale făcute de către reprezentantul reclamantului la solicitarea instanţei de 
judecată, se apreciază că în mod greşit instanţa de apel, admiţând apelul, a schimbat în parte 
sentinţa în sensul admiterii în parte a acţiunii, fiind incidente prevederile pct. 6 al art. 304 
C.pr.civ. Instanţa de apel a acordat reclamantului ceea ce acesta nu a cerut, în condiţiile în 
care în faţa primei instanţe s-au făcut toate demersurile necesare în vederea lămuririi 
obiectului acţiunii, instanţa exercitându-şi rolul activ în conformitate cu prevederile art. 129 
C.pr.civ. A fost respectat, în consecinţă de către prima instanţă principiul disponibilităţii 
părţilor care guvernează procesul civil, principiu care însă nu a mai fost avut în vedere de 
către instanţa de apel la pronunţarea soluţiei. 

În consecinţă, în temeiul art. 304 pct. 6 coroborat cu art. 312 alin. 3 C.pr.civ. Curtea va 
admite recursul declarat de pârâtul MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE împotriva 
deciziei civile nr. 489 din 02.11.2011 a Tribunalului Cluj, pe care o va modifica în sensul că va 
respinge în temeiul art. 296 C.pr.civ. apelul declarat de reclamantul M.M.C. împotriva 
sentinţei civile numărul 11266/2011 al Judecătoriei Cluj-Napoca care va fi menţinută ca 
legală şi temeinică. (Judecător Anamaria Câmpean) 

 
 

10. Acţiune în obligarea Ministerului Finanţelor Publice la plata preţului de 
piaţă al apartamentului cumpărat în temeiul Legii nr. 112/1995. 

Inadmisibilitatea acordării preţului de piaţă şi pentru terenul atribuit prin 
ordin al prefectului, ce nu a constituit obiect al contractului de vânzare-

cumpărare 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 61 din 11 ianuarie 2012  

Prin acţiunea civilă înregistrată la 8 ianuarie 2010 la Judecătoria Cluj-Napoca, 
reclamanta C.A. prin mandatar C.H.E. i-a chemat în judecată pe pârâţii MUNICIPIUL CLUJ-
NAPOCA prin PRIMAR şi STATUL ROMÂN prin MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, 
solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâţilor la 
plata contravalorii actualizate a sumei de 22.649.825 ROL achitată integral de reclamantă în 
temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 31.295 din 27.11.1996, deci suma de 26.906,5 
RON; obligarea pârâţilor la plata excedentului sumei de 1.300.004 RON. 

 Reclamanta C.A. a decedat la data de 11.03.2010. 
 Prin precizarea de acţiune formulată de C.H.E. la data de 4 iunie 2010, moştenitorul 

reclamantei iniţiale C.A., a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună 
obligarea pârâtului Ministerul Finanţelor Publice la restituirea preţului de piaţă al imobilului 
apartament nr. 3 situat în Cluj-Napoca str. E. nr. 12, jud. Cluj, stabilit conform standardelor 
internaţionale de evaluare şi obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.  



 Prin sentinţa civilă nr. 5146 din 30 martie 2011 a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-au 
respins ca rămase fără obiect excepţiile invocate de pârâţii Municipiul Cluj-Napoca prin 
Primar respectiv Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice. 

 S-a admis cererea precizată formulată de reclamantul Cristea Horea-Eugen în calitate 
de unic moştenitor al defunctei C.A., în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Finanţelor 
Publice, cu domiciliul procesual ales la sediul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a 
Judeţului Cluj şi în consecinţă, s-a dispus obligarea pârâtului la restituirea preţului de piaţă 
al imobilului apartament nr. 3 situat în Cluj-Napoca str. E. nr. 12, jud. Cluj, stabilit conform 
standardelor internaţionale de evaluare 112.300 euro pentru imobilul construcţie, respectiv 
93.300 auro pentru terenul liber. 

 A fost obligat pârâtul la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 5.240 lei. 
 Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că după ce reclamantul şi-

a precizat acţiunea în sensul că înţelege să se judece doar în contradictoriu cu Ministerul 
Finanţelor Publice în nume propriu, excepţiile invocate pe parcurs de ceilalţi pârâţi au rămas 
fără obiect, urmând a fi respinse ca atare. 

 Pe fondul cauzei, instanţa a reţinut că la data de 27.11.1996, antecesoarea 
reclamantului, C.A., a cumpărat de la S.C. Constructardealul SA Cluj-Napoca prin contractul 
de vânzare-cumpărare nr. 31295 din 27.11.1996 apartamentul nr. 3 situat în Cluj-Napoca, str. 
E. nr. 12, jud. Cluj, în baza Legii nr. 112/1995. 

 Contrar susţinerilor eronate ale pârâtului, antecesoarea reclamantului a cumpărat 
apartamentul cu respectarea în totalitate a prevederilor art. 9 şi 10 din Legea nr. 112/1995, 
aspect ce rezultă din considerentele deciziei civile nr. 1516/R/2009 a Curţii de Apel Oradea. 

 Reclamantul este singurul moştenitor al defunctei C.A., decedată la data de 
11.03.2010, conform certificatului de moştenitor nr. 9/25.03.2010. 

 Prin sentinţa civilă nr. 3259/2004 a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a constatat că 
imobilul situat în Cluj-Napoca, str. E. nr. 12, înscris în CF nr. 1666 Cluj, nr. top 168, a fost 
preluat fără titlu valabil, dispunându-se rectificarea CF nr. 1666 Cluj-Napoca, nr. top 168, în 
sensul reînscrierii dreptului de proprietate în favoarea foştilor proprietari C.I. şi soţia C.P.; s-
a constatat nulitatea absolută a actului de partaj pe apartamente înscris în acelaşi CF şi s-a 
dispus rectificarea cărţii funciare cu restabilirea situaţiei anterioare; s-a constatat nulitatea 
absolută a tuturor contractelor de vânzare-cumpărare încheiate cu privire la imobilul sus-
indicat, printre care şi contractul de vânzare-cumpărare nr. 31295/27.11.1996 încheiat între 
S.C. Constructardealul SA Cluj-Napoca şi defuncta C.A.. 

 Această sentinţă a rămas definitivă şi irevocabilă prin decizia civilă nr. 1516/R/2009 a 
Curţii de Apel Oradea care a reţinut lipsa culpei chiriaşilor în momentul încheierii 
contractelor de vânzare-cumpărare, sancţiunea nefiind legată de vreo conduită 
necorespunzătoare a acestora. 

 Puterea de lucru judecat a deciziei sus-amintite, are drept consecinţă împrejurarea că 
acest contract de vânzare-cumpărare nr. 31295/27.11.1996, a fost încheiat cu respectarea 
tuturor condiţiilor impuse de Legea nr. 112/1995, antecesoarea reclamantului fiind de bună-
credinţă. 

 În acest context, devin aplicabile dispoziţiile art. 501 din Legea nr. 10/2001, potrivit 
cărora 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 internaţionale de evaluare. 

 Prin decizia civilă nr. 431 din 19 aprilie 2011 a Tribunalului Cluj, cu majoritate de 
voturi, s-a respins ca nefondat apelul declarat de pârâtul Statul Român prin Ministerul 
Finanţelor Publice împotriva sentinţei civile nr. 5146 din 30 martie 2011 a Judecătoriei Cluj-
Napoca, pe care a păstrat-o în întregime. A fost obligat apelantul să îi plătească intimatului 
C.H.E. cheltuieli de judecată în sumă de 1.500 lei. 

 Pentru a decide astfel, în opinia majoritară, s-a reţinut că analizarea excepţiei lipsei 
calităţii procesuale pasive a pârâtului Municipiul Cluj-Napoca este de prisos, câtă vreme 
acesta nu a declarat apel împotriva sentinţei. 

 Pe fondul apelului, tribunalul a reţinut că prin art. 501 din Legea nr. 10/2001, s-a 
stabilit că sunt îndreptăţiţi la restituirea preţului de piaţă al imobilelor doar foştii chiriaşi 



care la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare au respectat dispoziţiile Legii 
nr. 112/1995, adică erau titularii unui contract de închiriere valabil încheiat la momentul 
intrării în vigoare a legii, nu au înstrăinat vreo locuinţă după anul 1990, imobilul se 
încadrează la cele prevăzute de art. 1 şi s-a formulat o cerere de cumpărare în termenul 
prevăzut de art. 14. 

 Nu are relevanţă faptul că antecesoarea reclamantului s-ar fi grăbit să cumpere 
apartamentul la data de 27.11.1996 şi nici eventuala menţionare greşită a numărului 
apartamentului sau a unui apartament inexistent, în contractul de vânzare-cumpărare. 

 Încheierea ulterioară de către cumpărătoarea C.A. a unui antecontract de vânzare-
cumpărare cu actualul reclamant asupra apartamentului în litigiu, nu are de asemenea 
relevanţă faţă de dispoziţiile deciziei civile nr. 1516/R/2009 a Curţii de Apel Oradea, în care 
s-a reţinut că nici în ceea ce o priveşte pe C.A. nu se poate reţine nerespectarea dispoziţiilor 
Legii nr. 112/1995, deoarece cauza contractului nu l-a constituit dorinţa de obţinere a unor 
profituri asigurate de administrarea acestuia, promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare 
fiind încheiată cu propriul fiu, iar recunoaşterea unui uzufruct viager pentru un alt 
apartament s-a făcut ulterior şi tot în legătură cu un imobil aparţinând fiului ei, astfel că 
ideea de speculă trebuie înlăturată. 

 În contradictoriu cu pârâtul Statul Român reprezentat de Consiliul local al 
municipiului Cluj-Napoca, s-a stabilit cu putere de lucru judecat că fosta chiriaşă a încheiat 
contractul cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 112/1995, situaţie în care principiul puterii 
lucrului judecat împiedică nu numai judecarea din nou a unui proces terminat, având acelaşi 
obiect, aceeaşi cauză şi fiind purtat între aceleaşi părţi, ci şi contrazicerea între două hotărâri 
judecătoreşti, adică infirmarea constatărilor făcute într-o hotărâre judecătorească 
irevocabilă, printr-o altă hotărâre judecătorească posterioară dată în alt proces. 

 Prezumţia de lucru judecat impune consecvenţa în judecată şi anume ceea ce s-a 
constatat şi statuat printr-o hotărâre, nu trebuie să fie contrazis prin altă hotărâre. 

 Considerentele deciziei anterior menţionate, impun instanţei respectarea prezumţiei 
de lucru judecat, respectiv a faptului că este exclusă reanalizarea îndeplinirii de către C.A. a 
condiţiilor prevăzute de Legea nr. 112/1995, la momentul încheierii contractului de vânzare-
cumpărare. 

 Faptul că prin pronunţarea deciziei civile nr. 1516/R2009 a Curţii de Apel Oradea s-a 
pronunţat asupra unor chestiuni cu care nu a fost sesizată, putea constitui eventual motiv de 
exercitare a unei căi de atac de retractare, dar nu permite o reanalizare a condiţiilor prevăzute 
de Legea nr. 112/1995. 

 Raportat la aceste considerente, tribunalul în opinia majoritară a apreciat că apelul 
pârâtului Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice este nefondat şi l-a respins în 
consecinţă. 

 În opinia minoritară, s-a susţinut admiterea apelului declarat de pârâtul Statul 
Român prin Ministerul Finanţelor Publice împotriva sentinţei, care să fie modificată în 
sensul respingerii acţiunii. 

 Pentru a susţine această opinie, s-a reţinut că sentinţa primei instanţe a avut la bază 
puterea de lucru judecat degajată de considerentele deciziei civile nr. 1516/R/2009 a  Curţii 
de Apel Oradea şi expertiza de evaluare administrată în cauză, fără să facă o evaluare a 
deciziei respective şi fără să verifice prin prisma motivelor cererii de chemare în judecată, 
temeinicia pretenţiilor formulate. 

 În speţă, instanţa era datoare să verifice respectarea de către ambele părţi 
contractante a dispoziţiilor legale, adică ale Legii nr. 112/1995 şi ale art. 948 Cod civil, mai 
ales în ceea ce priveşte cauza. 

 Contractul de vânzare-cumpărare s-a încheiat la data de 27.11.1996, fără respectarea 
termenului prevăzut de art.14 din Legea nr. 112/1995; fostul deţinător nu putea vinde 
apartamentul mai înainte de soluţionarea notificării depuse de fostul proprietar. 

 La rândul său, vânzătorul avea cunoştinţă de cererea de restituire/revendicare, încă 
din anul 1993, lucru afirmat şi de reclamant în cererea de chemare în judecată. 

 Raportat la această cerere, în condiţiile analizării contractului de vânzare-cumpărare 
din perspectiva Legii nr. 112/1995, trebuia analizat dacă cumpărătoarea a făcut demersuri 
efective la încheierea şi executarea cu bună-credinţă a contractului de vânzare-cumpărare. 



 Finalitatea urmărită de art. 501 din Legea nr. 10/2001, are în vedere o atitudine în 
afara oricărui dubiu, a ambelor părţi implicate în încheierea convenţiei, de vreme ce se 
propune restituirea preţului de piaţă al imobilului, în condiţiile achitării unui preţ derizoriu. 

 Împotriva acestei decizii, a declarat recurs pârâtul Statul Român prin Ministerul 
Finanţelor Publice, solicitând modificarea ei în sensul respingerii pretenţiilor formulate de 
reclamant în contradictoriu cu pârâtul şi exonerarea lui de la plata cheltuielilor de judecată.
  

 În motivarea recursului, pârâtul a susţinut că decizia recurată şi sentinţa apelată sunt 
nelegale, deoarece instanţele de fond au reţinut în mod greşit că în speţă sunt aplicabile 
dispoziţiile art. 501 din Legea nr. 10/2001, însuşindu-şi o parte din considerentele deciziei 
civile nr. 1516/R/2009 a Curţii de Apel Oradea, care nu a fost învestită cu verificarea 
condiţiilor art. 501. 

Vânzarea apartamentului către C.A. s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor art. 9 din 
Legea nr. 112/1995, din interpretarea cărora rezultă că puteau fi vândute numai imobilele 
care nu se restituie foştilor proprietari, or în speţă fostul proprietar a depus cererea de 
restituire în natură a imobilului nr. 378/19.06.1996, care a fost soluţionată abia prin 
hotărârea nr. 156/29.11.1999. 

 Reaua-credinţă a cumpărătorului este dovedită de graba manifestată pentru 
încheierea contractului de vânzare-cumpărare la data de 27.11.1996, în care s-a trecut un nr. 
topografic 168/1/IV inexistent, asupra căruia nu era intabulat Statul Român, dezmembrarea 
imobilului în cele trei apartamente existente şi intabularea Statului Român CF nr. 120751 
abia la data de 20.01.1997. 

 Apartamentul a fost cumpărat în scop de speculă, întrucât suprafaţa acestuia de 
156,97 mp depăşeşte cu mult nevoile de locuit ale cumpărătoarei care s-a intabulat asupra 
acestuia cu nr. top 168/1/III în data de 4.02.1997, iar la scurt timp în 15.05.1997 s-a notat în 
cartea funciară sub B3 antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 
624/06.05.1997. 

 C.A. a închiriat apartamentul cumpărat, la S.C.  T.C.I. SA, care şi-a stabilit sediul în 
acesta. 

 În condiţiile în care fostul proprietar a solicitat restituirea imobilului în care este 
situat apartamentul în litigiu, încă sub nr. 223/401 din 15.06.1993 la Consiliul local al 
municipiului Cluj-Napoca, este evident că la data de 27.11.1996 vânzătorul şi cumpărătoarea 
cunoşteau existenţa cererii de restituire formulate de fostul proprietar în baza Legii nr. 
112/1995. 

 Din răspunsurile la interogatoriile luate la instanţa de fond care a judecat acţiunea în 
constatarea nulităţii contractului de vânzare-cumpărare, a rezultat că nu s-a întreprins nicio 
investigaţie în privinţa imobilului în cauză, nici măcar la CF şi nu i-a interesat dacă imobilul a 
fost sau nu solicitat de fostul proprietar în baza Legii nr. 112/1995, lucru pe care îl puteau afla 
cu minime diligenţe, prin simpla consultare a listelor afişate la sediul consiliului local, dar cu 
toate că li s-a spus iniţial că imobilul în litigiu nu se vinde, nefigurând pe lista imobilelor 
susceptibile a fi vândute chiriaşilor, totuşi s-au grăbit să-l cumpere pe riscul lor, situaţie în 
care în mod corect s-a reţinut reaua lor credinţă. 

 În această situaţie, nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 501 din Legea nr. 
10/2001, pentru restituirea preţului de piaţă al apartamentului de o valoare atât de 
însemnată, în condiţiile achitării unui preţ derizoriu. 

 Recurentul a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii, faţă de faptul că în speţă, 
contractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat fără respectarea prevederilor Legii nr. 
112/1995. 

 Intimatul C.H.E. prin întâmpinare depusă la dosar f. 8-11, a solicitat în principal 
anularea recursului ca nemotivat, iar în subsidiar respingerea recursului ca nefondat şi 
obligarea recurentului la plata cheltuielilor de judecată în recurs, în sumă de 1.500 lei. 

 Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, curtea reţine următoarele: 
 În ceea ce priveşte excepţia inadmisibilităţii acţiunii introductive de instanţă, raportat 

la prevederile art. 501 din Legea nr. 10/2001, republicată, modificată şi completată prin 
Legea nr. 1/2009, pentru nerespectarea dispoziţiilor Legii nr. 112/1995 la încheierea 



contractului de vânzare-cumpărare nr. 31295/27.11.1996, curtea reţine că nu poate fi primită, 
deoarece în acest caz acţiunea este nefondată, iar nu inadmisibilă. 

 Excepţia inadmisibilităţii recursului invocată de reprezentantul intimatului C.H.E., a 
fost respinsă, deoarece motivele de recurs se încadrează în cazul prevăzut de art. 304 pct. 9 
C.pr.civ. 

 Pe fondul cauzei, curtea reţine că prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 31295 din 
27.11.1996, încheiat între S.C. CONSTRUCTARDEALUL SA Cluj-Napoca şi C.A., s-a vândut 
respectiv cumpărat în temeiul Legii nr. 112/1995, apartamentul nr. 3, situat în Cluj-Napoca, 
str. E. nr. 12, compus din 3 camere şi dependinţe în suprafaţă utilă de 113,06 mp, o cotă 
indiviză de 61,51% din suprafaţa de folosinţă a imobilului identificat sub nr. top168/1/III şi o 
boxă în suprafaţă de 38,56 mp, pentru preţul de 22.649.825 lei. 

 Prin sentinţa civilă nr.3259 din 26.03.2004 a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a admis în 
parte acţiunea civilă intentată de reclamantul C.I. împotriva pârâţilor Consiliul local al 
municipiului Cluj-Napoca, S.C. Constructardealul SA Cluj-Napoca prin S.C.Prestigiu, C.A. ş.a. 
şi în consecinţă, printre altele, s-a constatat nulitatea absolută a contractului de vânzare-
cumpărare nr. 31295/27.11.1996 încheiat între pârâţi, s-a constatat că imobilul situat în Cluj-
Napoca str. E. nr. 12, înscris în CF nr. 1666 Cluj, nr. top 168 a fost preluat de Statul Român 
fără titlu valabil. 

 Prin decizia civilă nr. 2570/A din 16.12.2004 a Curţii de Apel Cluj, s-au respins ca 
nefondate apelurile declarate de pârâţii C.A. ş.a. împotriva sentinţei civile nr. 
3259/26.03.2004 a Judecătoriei Cluj-Napoca. În considerentele acestei decizii, s-a reţinut că 
„actul de vânzare-cumpărare al apartamentului cumpărat de C.A. s-a încheiat anterior 
intrării în vigoare a HG nr.11/1997...fără respectarea dispoziţiilor Legii nr. 112/1995”, că 
trebuia să aibă loc „cu necesitate, soluţionarea prealabilă a cererilor foştilor proprietari de 
către organul abilitat, să dispună restituirea sau nerestituirea imobilelor, în funcţie de 
modalitatea de preluare cu titlu sau fără titlu, care de asemenea trebuia stabilită pentru a se 
circumscrie în sfera imobilelor ce fac obiectul Legii nr. 112/1995, astfel de chestiuni neputând 
fi lăsate la latitudinea mandatarului S.C. Constructardealul SA”, „graba cu care a operat mai 
ales pârâta C.A. pentru cumpărarea apartamentului, în a cărui contract de vânzare-
cumpărare încheiat în 27.11.1996, s-a trecut un apartament inexistent cu nr. top 168/1/IV, 
asupra căruia nici măcar Statul Român nu era întabulat”, „apartamentul vândut acesteia 
compus din 3 camere cu dependinţe, în suprafaţă utilă de 156,97 mp depăşeşte cu mult 
nevoile de locuit ale acesteia, apartamentul a fost cumpărat în scop de speculă, pârâta 
intabulându-se asupra apartamentului cu nr. top 168/1/III în data de 4.02.1997, iar la scurt 
timp, respectiv în 15.05.1997 se notează la CF sub B3 antecontractul de vânzare-cumpărare 
autentificat sub nr. 624/06.05.1997 prin care promite înstrăinarea apartamentului numitului 
C.H.E.”, „aceeaşi pârâtă închiriază acelaşi apartament cumpărat, unei societăţi comerciale,  
respectiv T.C.I. SA, care şi-a stabilit sediul în apartament”, pârâţii declarând la interogatoriu 
că „nu au întreprins absolut nicio investigaţie în această privinţă, nici măcar la CF şi nu i-a 
interesat deloc dacă imobilul a fost sau nu solicitat de fostul proprietar în temeiul Legii nr. 
112/1995, lucru pe care-l puteau afla cu minime diligenţe şi prin simpla consultare a listelor 
afişate la consiliul local”. 

 Prin decizia civilă nr. 1516/R din 11.11.2009 a Curţii de Apel Oradea, s-a respins ca 
nefondat recursul declarat de pârâta C.A. prin mandatar C.H.E. împotriva deciziei civile nr. 
2570/A din 16.12.2004 a Curţii de Apel Cluj. În considerentele acestei decizii, s-a reţinut 
„lipsa culpei chiriaşilor în momentul încheierii contractelor de vânzare-cumpărare, 
sancţiunea nefiind legată de vreo conduită necorespunzătoare a acestora. Prezenta acţiune 
fiind o acţiune în rectificare de carte funciară ... determină aplicabilitatea prevederilor Legii 
nr.1/2009, urmând ca stabilirea cuantumului despăgubirilor să se facă pe cale separată, 
instanţa nefiind învestită cu o astfel de cerere”, „iar în ceea ce o priveşte pe C.A., nu se poate 
reţine nerespectarea dispoziţiilor Legii nr. 112/1995, deoarece cauza contractului nu s-a 
constituit în dorinţa de obţinere a unor profituri asigurate de administrarea acestuia, 
promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare fiind încheiată cu propriul ei fiu ... astfel încât 
ideea de speculă trebuie înlăturată”. 

 Potrivit art. 501 din Legea nr. 10/2001, republicată, modificată şi completată prin 
Legea nr. 1/2009, proprietarii ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu 



respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, au fost desfiinţate prin 
hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile au dreptul la restituirea preţului de piaţă al 
imobilelor, stabilit pe baza standardelor internaţionale de evaluare. 

 Conform art. 1 alin. (1) din Legea nr. 112/1995, foştii proprietari-persoane fizice – ai 
imobilelor cu destinaţia de locuinţe, trecute ca atare în proprietatea statului sau a altor 
persoane juridice, după data de 6 martie 1945, cu titlu, şi care se aflau în posesia statului sau 
a altor persoane juridice la data de 22 decembrie 1989, beneficiază de măsurile reparatorii 
prevăzute de prezenta lege. În art. 14 din aceeaşi lege se prevede că persoanele îndreptăţite la 
restituirea în natură a apartamentelor sau, după caz, la acordarea de despăgubiri vor depune 
cereri în acest sens, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii. De asemenea, în art. 9 
alin. (1) din acelaşi act normativ se prevede că chiriaşii titulari de contract ai apartamentelor 
ce nu se restituie în natură foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, pot opta, după 
expirarea termenului prevăzut la art. 14 pentru cumpărarea acestor apartamente cu plata 
integrală sau în rate a preţului. 

 Întrucât prin sentinţa civilă nr. 3259/2004 a Judecătoriei Cluj-Napoca s-a constatat 
că imobilul situat în Cluj-Napoca, str. E. nr. 12, din care face parte apartamentul în litigiu a 
fost preluat de Statul Român fără titlu valabil, rezultă că apartamentul deţinut cu chirie de 
C.A., nu făcea obiectul de reglementare al Legii nr. 112/1995, care are în vedere numai 
imobilele preluate „cu titlu”, astfel încât el nu putea face obiectul înstrăinării în temeiul 
acestei legi, situaţie în care la încheierea contractului de vânzare-cumpărare nr. 
3/295/27.11.1996, au fost încălcate prevederile imperative ale art. 1 alin. (1) din Legea nr. 
112/1995. 

 Legea nr. 112/1995 a intrat în vigoare la data de 29 ianuarie 1996, iar cererile de 
restituire formulate de către foştii proprietari trebuiau depuse în termen de 6 luni, adică până 
la data de 29 iunie 1996. Înăuntrul acestui termen de 6 luni, fostul proprietar al imobilului 
preluat fără titlu valabil de Statul Român, a depus cererea nr. 378 din 19.06.1996, prin care a 
solicitat restituirea în natură a imobilului, cerere ce a fost soluţionată abia prin hotărârea nr. 
156 din 29.11.1999 a Comisiei judeţene Cluj pentru aplicarea Legii nr. 112/1995. 

 Fără să se aştepte soluţionarea cererii de restituire a imobilului depuse în termen 
legal de fostul proprietar, la data de 27.11.1996, între S.C. Constructardealul SA Cluj-Napoca 
şi C.A., s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare asupra apartamentului în litigiu, 
încălcându-se astfel şi prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995, în baza cărora 
puteau fi vândute numai „apartamentele ce nu se restituie în natură foştilor proprietari sau 
moştenitorilor acestora”, ceea ce înseamnă că nu putea fi vândut apartamentul mai înainte de 
a fi soluţionată prin respingere cererea de restituire în natură. 

 Prin decizia civilă nr. 2570/A/2004 a Curţii de Apel Cluj, s-a reţinut că pârâţii au 
recunoscut la interogatoriu că nu au întreprins absolut nicio investigaţie pentru a şti dacă 
imobilul figurează pe lista celor ce pot fi vândute, dacă s-a solicitat sau nu restituirea lui sau 
la cartea funciară, unde ar fi constatat că vânzătorul nu era intabulat în cartea funciară. Art. 
26 din Decretul-lege nr. 115/1938 atunci în vigoare, prevedea că drepturile se vor dobândi 
fără înscriere în cartea funciară, din cauză de moarte, accesiune, vânzare silită şi expropriere, 
(dar) titularul nu va putea dispune de ele prin cartea funciară, decât după de s-a făcut 
înscrierea. Aşadar, pentru a înstrăina apartamentul preluat fără titlu valabil, asupra căruia nu 
a fost niciodată proprietar, ci doar un non dominus, Statul Român trebuia ca în prealabil să-
şi intabuleze dreptul său de proprietate în cartea funciară. 

 Faţă de faptul că prin sentinţa civilă nr. 3259/2004 a Judecătoriei Cluj-Napoca s-a 
constatat nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare pentru că imobilul a fost 
preluat de Statul Român fără titlu valabil şi că prin decizia civilă nr. 2570/A/2004 a Curţii de 
Apel Cluj s-a respins apelul declarat de C.A. împotriva sentinţei judecătoriei, iar aceste 
hotărâri judecătoreşti au fost „menţinute în întregime” aşa cum rezultă din dispozitivul 
deciziei civile nr. 1516/R/2009 a Curţii de Apel Oradea, soluţia primei instanţe în prezenta 
cauză nu putea fi decât aceea de respingere a acţiunii precizate. 

 Considerentele deciziei civile nr. 1516/R/2009 a Curţii de Apel Oradea trebuiau să fie 
în concordanţă cu dispozitivul ei, nu să fie străine de natura cauzei (cele referitoare la 
îndreptăţirea la măsuri reparatorii în temeiul Legii nr. 1/2009), sau contradictorii (cele 



referitoare la respectarea dispoziţiilor Legii nr. 112/1995), caz în care trebuia să admită 
recursul şi apelul şi să respingă acţiunea, ceea ce nu a făcut. 

 De altfel însuşi Tribunalul Cluj în opinia majoritară a sesizat că „prin pronunţarea 
Deciziei nr. 1516/R/2009, Curtea de Apel Oradea s-a pronunţat asupra unor chestiuni cu care 
nu a fost sesizată”, dar cu toate acestea, a preluat cu titlu de putere a lucrului judecat, aspecte 
din considerentele deciziei, care nu erau în concordanţă cu dispozitivul ei. 

 Erorile grave de judecată ale instanţelor de fond constau nu numai în acordarea 
preţului de piaţă în favoarea reclamantului pentru un apartament cumpărat de antecesoarea 
acestuia în temeiul Legii nr. 112/1995, cu nerespectarea dispoziţiilor imperative ale acestui 
act normativ, dar şi pentru că obiect al contractului de vânzare-cumpărare nr. 
31295/27.11.1996 l-a constituit numai apartamentul nr. 3 situat în Cluj-Napoca, str. E. nr. 12, 
cumpărat cu preţul de 22.649.825 lei vechi (ROL), evaluat de expert la preţul de piaţă de 
112.300 euro, iar reclamantul prin precizarea de acţiune depusă la dosar f. 79-80 la data de 4 
iunie 2010, a solicitat „să obligaţi pârâtul la restituirea preţului de piaţă al imobilului 
apartament nr. 3 situat în Cluj-Napoca str. E., nr. 12, jud. Cluj, stabilit conform standardelor 
internaţionale de evaluare”, totuşi prima instanţă i-a mai acordat pârâtului în plus şi suma de 
93.300 euro pentru terenul liber, fără ca reclamantul să fi cerut aşa ceva, iar tribunalul a 
menţinut această soluţie nelegală, deşi terenul nu a făcut obiectul contractului de vânzare-
cumpărare încheiat în baza Legii nr. 112/1995, situaţie în care acordarea preţului de piaţă al 
terenului nu se putea dispune în temeiul art. 501 din Legea nr. 10/2001, republicată, 
modificată şi completată prin Legea nr. 1/2009, întrucât nu se încadrează în ipoteza acestui 
text legal. 

 Pentru aceste considerente, în temeiul art. 304 pct. 9 coroborat cu art. 312 alin. (1) şi 
(3) C.pr.civ., se va admite recursul pârâtului împotriva deciziei tribunalului care va fi 
modificată în sensul că se va admite apelul declarat de acelaşi pârât împotriva sentinţei 
judecătoriei, care va fi schimbată şi în consecinţă, se va respinge ca nefondată acţiunea 
precizată împotriva pârâtului, având ca obiect obligarea lui la restituirea preţului de piaţă al 
apartamentului nr. 3 situat în Cluj-Napoca, str. E. nr.12. (Judecător Traian Dârjan) 

 

11. Partajarea imobilelor restituite în temeiul Legii nr. 10/2001, condiţionat de 
restituirea despăgubirilor primite în baza Legii nr. 112/1995 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 85 din 12 ianuarie 2012  

Cererea de chemare în judecată 
 Prin cererea  înregistrată la Judecătoria Cluj-Napoca  cu numărul de mai sus, 

reclamanta T.K. i-a  chemat în judecată pe pârâţii T.E., H.G., Consiliul Local al municipiului 
Cluj-Napoca şi Primarul mun. Cluj-Napoca, solicitând obligarea pârâtului 4  la predarea 
posesiei apartamentului şi terenului ce i-au fost restituite prin dispoziţia  nr. 
3992/19.06.2008 emisă de acesta, compensarea sumei datorată de reclamantă, încasată de 
antecesorul ei, în baza  Legii nr. 112/1995, cu suma ce  i se cuvine reclamantei pentru 
apartamentele nerestituite în natură, partajarea apartamentelor restituite  în natură între 
reclamantele şi pârâtele  1 şi 2  şi intabularea  apartamentelor atribuite fiecăreia. 

Soluţia primei instanţe 
Prin Sentinţa civilă nr. 4754/23.03.2011 a Judecătoriei Cluj-Napoca, a fost admisă 

excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Consiliul Local Al Municipiului Cluj-
Napoca, faţă de care a fost respinsă acţiunea; a fost admisă în parte acţiunea civila formulată 
de reclamanta T.K., în contradictoriu cu pârâţii T.E., H.G., Primarul Municipiului Cluj-
Napoca şi, în consecinţă, s-a dispus sistarea stării de indiviziune existentă asupra 
apartamentelor nr. 2, 7, 8, 10,11, 13 şi 14 din imobilul situat în Cluj-Napoca, str. M. nr. 141, 
jud. Cluj, cu terenul aferent, în natură, după cum urmează: apartamentele nr. 2 şi 14, în 
valoare de 63200 Euro au fost atribuite atribuie reclamantei; apartamentele nr. 7,10 şi 11 au 
fost atribuite pârâtei H.G. şi apartamentele nr. 8 şi 13 au fost atribuite pârâtei T.E.; a fost 
obligată pârâta T.E. să plătească reclamantei sulta de 1178 Euro, iar pârâtei H.G. sulta de 



1650 Euro; au fost respinse ca neîntemeiate celelalte capete de cerere; s-a dispus 
compensarea cheltuielilor de judecata. 

Starea de fapt 
Prin Dispoziţia de restituire şi propunerea privind acordarea de despăgubiri nr. 

3992/19.06.2008 emisa de Primarul municipiului Cluj-Napoca, reclamantei şi paratelor T.E. 
şi H.G., li s-au restituit în natura apartamentele nr. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13 şi 14 din imobilul 
situat în Cluj-Napoca, str. M. nr. 141, precum şi dreptul de proprietate asupra terenului 
aferent acestora şi a celui în suprafaţa de 1338 m.p. cu nr. top 12186/2, înscris în CF nr. 3816, 
în favoarea pârâtei T.E., în favoarea reclamantei şi pârâtei H.G. acordându-se asupra 
terenurilor un drept de folosinţa special, în considerarea calităţii lor de cetăţeni străini. 

La art. 3 din decizia sus menţionata, s-a înscris ca masurile dispuse sunt condiţionate 
de restituirea sumei primite cu titlu de despăgubire în baza Legii nr. 112/1995 pentru 
imobilul restituit, actualizata la data plaţii, iar la art. 9 s-a menţionat că pentru apartamentele 
înstrăinate în baza Legii nr. 112/1995, respectiv apartamentele nr. 1, 3, 4, 5, 6, 12 şi 15 şi 
pentru terenul construit aferent se propune acordarea de despăgubiri în condiţiile legii 
speciale privind regimul stabilirii şi plaţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod 
abuziv – Titlul VII din Legea nr. 247/2005, având în vedere despăgubirile încasate în baza 
Legii nr. 112/1995, în favoarea celor menţionaţi la art. 1 şi 2 din dispoziţie. 

Ulterior, prin Dispoziţia nr. 27/05.01.2010 emisa de Primarul municipiului Cluj-
Napoca, privind modificarea Dispoziţiei nr. 3992/19.06.2008 s-a modificat art. 1 şi 2 din 
cuprinsul acesteia din urmă, în sensul că a fost exclus de la restituirea în natură apartamentul 
nr. 9, care a fost inclus la propunerea privind acordarea de despăgubiri. 

Conform mărturisirii reclamantei, antecesorul acesteia şi al pârâtei T.E., defunctul 
Toth luliu, a încasat despăgubiri în temeiul Legii nr. 112/1995 pentru apartamentele vândute 
în baza acestui act normativ. 

Dezlegarea în drept 
Dat fiind faptul că predarea în posesie a apartamentelor pentru care  s-a emis 

Dispoziţia de restituire în natură a fost condiţionată de restituirea sumei de bani primită cu 
titlu de despăgubiri pentru apartamentele vândute şi faptul că reclamantă şi pârâtele T.E. şi 
H.G. nu au atacat actul de restituire şi, ca atare, nici dispoziţia privind condiţiile impuse 
pentru ca acesta să producă efecte depline în ce priveşte dreptul lor de proprietate, criticile cu 
privire la legalitatea acesteia au fost înlăturate de instanţă, care nu a fost legal investită 
pentru a analiza legalitatea prevederilor art. 3 din acest act, instanţa fiind ţinută să se 
pronunţe numai asupra obiectului cererii dedusă judecaţii, potrivit prevederilor art. 129 alin. 
6 C. proc. civ. 

Din această perspectivă, capătul de cerere având ca obiect obligarea pârâtului 
Primarul municipiului Cluj-Napoca la predarea posesiei asupra apartamentelor în cauza a 
fost apreciat neîntemeiat şi a fost respins ca atare. 

Apoi, conform art. 1144 şi urm. C. civ., compensaţia operează de drept numai atunci 
când obligaţiile părţilor sunt de aceeaşi natura, iar creanţele lor sunt certe, lichide şi exigibile. 

 Or, este neîndoielnic că reclamanta şi pârâtele sunt îndreptăţite la despăgubiri pentru 
apartamentele vândute în temeiul Legii nr. 112/1995 din imobilul situat în Cluj-Napoca, str. 
M. nr. 141, iar pârâtul Primarul municipiului Cluj-Napoca, la restituirea despăgubirilor 
încasate de antecesorul reclamantei T.I., însă creanţa reclamantei şi pârâtelor T.E. şi H.G. nu 
are o întindere determinată şi, ca atare, compensaţia legală invocată de reclamantă nu este 
posibilă, cu consecinţa ca şi cel de-al doilea capăt de cerere din acţiunea introductivă se 
dovedeşte a fi neîntemeiat. 

Relativ la cotele ideale de proprietate ce se cuvin reclamantei şi pârâtei T.E. din 
apartamentele şi terenul care formează obiectul Dispoziţiilor de restituire în cauza, instanţa a 
reţinut că acestea au fost stabilite prin Certificatul de moştenitor nr. 11/24.02.2006, prin care 
s-a stabilit ca după defunctul T.I. au calitate de moştenitori reclamanta, în cota de 9/16 parte 
şi pârâta T.E., în cota de 7/16 parte, iar cota ideală de proprietate asupra aceloraşi imobile ce 
revine pârâtei H.G. este de 1/2 parte, necontestată de nici un a din părţi, drept pentru care 
capătul de cerere având ca obiect stabilirea altor cote ideale de proprietate a fost apreciat 
neîntemeiat şi a fost respins ca atare. 



În sfârşit, potrivit dispoziţiilor art. 728 C. civ., nimeni nu poate fi obligat a rămâne în 
indiviziune, iar conform art. 673 ind. 5 alin. 2 C. proc. civ., instanţa va face împărţeală  în 
natura. 

Aşa fiind, pe baza concluziilor Raportului de evaluare judiciar administrat în cauza, 
întocmit de expert tehnic judiciar V.D.  şi ţinând cont de propunerile părţilor privind 
atribuirea de apartamente în natură, în condiţiile în care acestea nu au optat fiecare pentru 
anumite apartamente, ci atribuirea unor apartamente a fost solicitată de mai multe părţi, dat 
fiind faptul ca imobilele apartamente şi terenul aferent pot fi comod partajate în natură, prin 
formare de loturi, din moment ce pârâta H.G. nu este ţinută de obligaţia de restituire a 
despăgubirilor acordate lui T.I., că cererea de partaj a fost primită, cu excepţia 
apartamentului nr. 9, care nu mai formează obiectul Dispoziţiei de restituire, urmând ca 
reclamanta şi parata T.E. sa intre în posesia acestora şi să îşi facă public dreptul de 
proprietate prin înscrierea lui în cartea funciară după restituirea despăgubirilor de care sunt 
ţinute, ori compensarea lor în momentul în care aceasta devine posibilă. 

Aşadar, având în vedere valoarea de circulaţie a apartamentelor şi terenului aferent 
acestora, astfel cum a fost stabilită de expert, respectiv de 33000 Euro apartamentul nr. 2, 
33600 Euro apartamentul nr. 7, 21200 Euro apartamentul nr. 8, 38800 Euro apartamentul 
nr. 10, 40400 Euro apartamentul nr. 10, 31700 Euro apartamentul nr. 13 şi 30200 Euro 
apartamentul nr. 14 şi cotele ideale de proprietate ce revin reclamantei şi paratelor T.E. şi 
H.G., precum şi parte din propunerile de partaj exprimate de părţi, pe baza normelor de 
drept sus citate, instanţa a dispus sistarea stării de indiviziune existenta asupra 
apartamentelor nr. 2, 7, 8, 10, 11, 13 şi 14 din imobilul situat în Cluj-Napoca, str. M. nr. 141, 
jud. Cluj, cu terenul aferent, în natura, după cum urmează: apartamentele nr. 2 şi 14, în  
valoare de 63200 Euro au fost atribuite reclamantei, apartamentele nr. 7, 10 şi 11 în valoare 
de 112800 Euro au fost atribuite pârâtei H.G. şi apartamentele nr. 8 şi 13 în valoare de 52900 
Euro au fost atribuite pârâtei T.E.. 

Întrucât, în aceasta modalitate, pârâta T.E. dobândeşte mai mult cu 2828 Euro decât 
valoarea corespunzătoare cotei sale ideale de proprietate, pentru egalizarea loturilor, aceasta 
a fost obligată să plătească reclamantei sulta de 1178 Euro, iar pârâtei H.G. sulta de 1650 
Euro. 

Apoi, dat fiind faptul ca reclamanta nu a justificat legitimarea procesuala pasiva a 
pârâtului Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, instanţa a admis excepţia lipsei calităţii 
procesuale pasive a acestuia, faţă de care a respins acţiunea ca fiind intentata împotriva unei 
persoane fără calitate procesuala pasiva. 

Apelul 
 Prin decizia civilă nr.  406/12.10.2011 a Tribunalului Cluj, apelurile declarate de 

reclamanta T.K. şi de pârâtul Primarul Municipiului Cluj-Napoca au fost respinse ca 
nefondate. 

 Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a  reţinut,  cu privire la apelul 
reclamantei, că pot face obiect al apelului capetele de cerere din acţiunea principală care au 
fost respinse de către instanţa de fond, respectiv obligarea pârâtului la predarea în posesie a 
apartamentelor şi a terenului, restituite potrivit Dispoziţiei nr. 3992/2008, compensarea 
obligaţiei de restituire a despăgubirilor actualizate, cu dreptul la despăgubiri, potrivit art. 9 
din dispoziţie şi intabularea în Cartea Funciară.  

 Având în vedere că apelul nu este motivat, în baza art. 292 alin. 2 C.pr.civ., tribunalul 
a analizat apelul prin prisma aspectelor invocate la fond.  

 A susţinut reclamanta că este nelegală condiţionarea restituirii în natură şi eliberarea 
procesului-verbal de punere în posesie, de restituirea sumei primită cu titlul de despăgubire 
în baza Legii 112/1995.  

 Reclamanta a mai arătat că o parte din apartamente nu au putut fi restituite în natură, 
pentru că au fost înstrăinate în baza Legii nr. 112/1995, stabilindu-se dreptul reclamantei de a 
beneficia de despăgubiri în condiţiile Titlului VII din Legea nr. 247/2005,  

 Astfel, în privinţa reclamantei, instanţa a constatat că aceasta este şi titulara dreptului 
la despăgubiri pentru apartamentele 1, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 16, plus terenul aferent şi titulara 
obligaţiei de restituire a despăgubirilor încasate de către antecesorul său în baza Legii 
112/1995.  



  Prin urmare, s-ar impune în cauză compensarea creanţelor reciproce dintre părţi, 
până la concurenţa celei mai mici. 

 Tribunalul a reţinut că poate fi întemeiat punctul de vedere al reclamantei, fiind 
acceptabilă compensarea pe dreptul comun a creanţelor reciproce dintre părţi, iar ulterior, 
fiind acceptabilă şi eliberarea procesului-verbal de punere în posesie cu privire la 
apartamentele restituite în natură prin Dispoziţia nr. 3992/2008 emisă în baza Legii nr. 
10/2001, însă, pentru ca aceste solicitări să poată fi admise, ar fi fost necesar ca în cauză să fi 
fost împrocesuat şi Statul Român, deoarece acesta este atât titularul dreptului de a încasa 
despăgubirile actualizate achitate în baza Legii nr. 112/1995, cât şi debitorul obligaţiei de 
acordare a despăgubirilor pentru apartamentele ce nu mai pot fi restituite în natură.  

 Prin urmare, chiar dacă s-au formulat capete de cerere privind compensarea, acestea 
nu se pot discuta în cadrul procesual astfel cum a fost acesta creat, compensarea neputând fi 
opusă Consiliului Local al Mun. Cluj-Napoca, sau Primarului mun. Cluj-Napoca, deoarece 
aceştia nu au calitate de reprezentant al Statului Român cu privire la despăgubiri.  

 Având în vedere că procesul-verbal de punere în posesie este condiţionat de achitarea 
de către reclamantă a despăgubirilor, în lipsa achitării acestora sau a constatării compensării 
într-un cadru procesual corect constituit, acest proces-verbal nu poate fi eliberat în cauză.  

 Cu privire la apelul pârâtului, tribunalul a apreciat că şi acesta se impune a fi respins. 
 Împrejurarea că reclamanta şi pârâtele persoane fizice şi-au partajat apartamentele 

restituite prin Dispoziţia nr. 3992/2008 emisă în baza Legii nr. 10/2001 nu dăunează şi nici 
nu profită pârâtului Primarul Municipiului Cluj-Napoca, cu atât mai mult cu cât acest partaj 
nu poate fi intabulat în cartea funciară. 

 Având în vedere, însă, că dreptul de proprietate izvorăşte în acest caz direct din lege, 
nu se poate susţine că reclamanta şi pârâtele nu ar fi proprietare, chiar şi în lipsa intabulării 
şi că acestea nu ar putea sista indiviziunea. 

 Pentru motivele arătate, tribunalul a respins apelurile declarate, menţinând în 
întregime dispoziţiile sentinţei atacate.  

  Recursul 
 Împotriva acestei decizii, au  declarat în termen legal recurs pârâţii PRIMARUL 

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA şi CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-
NAPOCA, solicitând modificare ei, în sensul admiterii  apelului, schimbării sentinţei apelate, 
cu consecinţa respingerii acţiunii. 

 În motivarea  recursului lor, pârâţii învederează că, prin dispoziţia  de restituire în 
natură a  unor apartamente  din imobilul în litigiu,  s-a stabilit în sarcina reclamantei şi a 
pârâtelor 1 şi 2  obligaţia de a restitui despăgubirile primite în baza  Legii nr. 112/1995, abia 
după îndeplinirea acestei obligaţii prevăzute de lege acestea putând să solicite  înscrierea 
dreptului lor în cartea  funciară, partajul nefiind posibil înainte de  îndeplinirea formalităţilor 
de  publicitate  imobiliară. 

 Intimatele, deşi legal citate, nu au depus întâmpinare. 
 Analizând recursul formulat prin prisma motivelor  invocate, raportat la  dispoziţiile  

art. 304 pct. 9 Cod proc.civ., ce constituie temeiul său în drept, curtea  apreciază că acesta nu 
este fondat, din considerentele ce urmează a  fi expuse. 

 Astfel, conform dispoziţiilor art. 25 alin. 4 din Legea nr. 10/2001, „decizia sau, după 
caz, dispoziţia de aprobare a restituirii in natură a imobilului face dovada proprietăţii 
persoanei îndreptăţite asupra acestuia, are forţa probantă a unui înscris autentic şi constituie 
titlu executoriu pentru punerea in posesie, după îndeplinirea formalităţilor de publicitate 
imobiliară”. 

 Potrivit  dispoziţiilor  art. 20 alin. 1 din acelaşi act normativ, „persoanele care au 
primit despăgubiri în condiţiile Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, pot solicita 
restituirea în natură numai în cazul în care imobilul nu a fost vândut până la data intrării în 
vigoare a prezentei legi şi numai după returnarea sumei reprezentând despăgubirea primită, 
actualizată cu indicele de inflaţie.” 

 Aplicând  coroborat aceste două texte, pârâtul Primarul mun. Cluj-Napoca  a  dispus 
restituirea în natură a apartamentelor care  nu au fost înstrăinate şi a stabilit obligaţia 
persoanelor  îndreptăţite, moştenitoare ale fostului proprietar, la restituirea sumei încasate 
cu titlu de despăgubiri în baza Legii nr. 112/1995. 



 Prima   instanţă nu a făcut decât să partajeze apartamentele restituite condiţionat, 
arătând căruia dintre moştenitori îi revine  fiecare dintre apartamente, în funcţie de cotele lor 
de  moştenire. 

 Prima   instanţă, aşa cum corect  a  stabilit   instanţa de apel, nu a  încălcat  dispoziţiile  
art. 20 alin. 1, pentru că a respins capătul de cerere  privind obligarea pârâtului emitent al 
dispoziţiei la  punerea în posesie a beneficiarelor acesteia, precum şi cel privind  intabularea 
dreptului lor de proprietate în cartea  funciară.  

 Aşadar, normele de drept substanţial cuprinse în legea specială de restituire nu au 
fost încălcate de   instanţele fondului, nesubzistând motivul de recurs  prev. de art. 304 pct. 9 
Cod proc. civ., astfel că, în temeiul art. 312 alin. 1  Cod proc. civ., recursul pârâtului Primarul 
mun. Cluj-Napoca va fi respins ca nefondat. 

 În ceea ce  priveşte recursul declarat de pârâtul Consiliul Local al municipiului Cluj-
Napoca, acesta este  inadmisibil, fiind declarat omisso medio, acest pârât neformulând apel 
împotriva sentinţei judecătoriei, oricum, faţă de acesta, acţiunea fiind respinsă, motiv pentru 
care, în temeiul art. 137 alin. 1  raportat la art. 312 alin. 1 Cod proc.civ., recursul acestuia va fi 
respins ca inadmisibil. (Judecător Andrea Annamaria Chiş) 

 
 

12. Plângere în baza Legii nr. 10/2001. Compensarea despăgubirilor primite de 
fostul proprietar în temeiul Legii nr. 112/1995, cu despăgubirile la care este 
îndreptăţit acelaşi fost proprietar, pentru imobilele ce nu pot fi restituite în 

natură. Nelegalitate  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 1512 din 28 martie 2012  

Prin acţiunea civilă înregistrată la 30 noiembrie 2011 la Tribunalul Cluj, reclamantele 
M.M.G. şi A.E.M. în contradictoriu cu pârâţii Primarul Municipiului Cluj-Napoca, Statul 
Român prin Ministerul Finanţelor Publice şi Autoritatea Naţională pentru Restituirea 
Proprietăţilor Bucureşti, au solicitat instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa, să dispună 
anularea în parte a dispoziţiei nr. 3841 din 19.07.2011 emisă de Primarul municipiului Cluj-
Napoca sub aspectul condiţionării restituirii în natură a imobilelor cuprinse în dispoziţia de 
restituire a despăgubirilor primite de reclamanta A.E.M. în baza Legii nr.112/1995; obligarea 
Statului Român la plata directă a despăgubirilor băneşti aferente preluării abuzive a 
următoarelor apartamente din imobilul situat în Cluj-Napoca, str. P. nr. 40, jud. Cluj: ap. 
nr.4 înscris în CF nr. 125888 Cluj, nr. top 5039/1IV; ap. nr.5 înscris în CF nr. 129887 Cluj, nr. 
top 5039/1/V; ap. nr. 6 înscris în CF nr. 135087 Cluj, nr. top 5039/1/VI; compensarea 
obligaţiei reclamantei A.E.M. de a restitui obligaţia Statului Român de a-i plăti despăgubiri 
aferente imobilelor preluate în mod abuziv, până la concurenţa valorii mai mici; cu cheltuieli 
de judecată. 

 Prin sentinţa civilă nr. 24 din 11 ianuarie 2012 a Tribunalului Cluj, s-a admis 
plângerea formulată în baza Legii nr. 10/2001 de reclamantele M.M.G. şi A.E.M. în 
contradictoriu cu pârâţii Primarul Municipiului Cluj-Napoca şi Statul Român prin Ministerul 
Finanţelor Publice şi în consecinţă, s-a dispus anularea în parte a dispoziţiei nr. 3841/2011 
emisă în baza Legii nr. 10/2001 de Primarul municipiului Cluj-Napoca cu privire la 
condiţionarea restituirii în natură, a apartamentelor nr. 1,2,3 din imobilul situat în Cluj-
Napoca, str. P. nr. 40, precum şi a terenului aferent de 410 mp de restituirea despăgubirilor 
achitate în baza Legii nr. 112/1995, actualizate. 

 S-a compensat judiciar creanţa Statului Român de restituire de către reclamante a 
despăgubirilor încasate în baza Legii nr.112/1995 şi creanţa reclamantelor constând în 
despăgubiri stabilite în temeiul Titlului VII din Legea nr. 247/2005 pentru apartamentele nr. 
4,5,6 plus terenul aferent ce nu pot fi restituite în natură până la concurenţa sumei de 74.227 
lei. 

 S-a înlăturat condiţionarea restituirii în natură a apartamentelor nr. 1,2,3 plus terenul 
aferent, de plata despăgubirilor încasate în baza Legii nr. 112/1995, ca urmare a compensării 
judiciare. 



 S-a luat act de renunţarea la judecată faţă de pârâta Autoritatea Naţională de 
Restituire a Proprietăţilor. 

 Au fost obligaţi pârâţii Primarul municipiului Cluj-Napoca şi Statul Român prin 
Ministerul Finanţelor Publice, la plata în solidar a cheltuielilor de judecată în sumă de 3.000 
lei. 

 Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că prin dispoziţia nr. 3841 
din 19 iulie 2011 emisă de Primarul municipiului Cluj-Napoca, reclamantelor M.M.G. şi 
A.E.M., li s-a restituit în natură apartamentele nr. 1,2,3 şi terenul în suprafaţă de 14 mp din 
imobilul situat în Cluj-Napoca, str. P., nr. 40, condiţionat de restituirea sumei primite cu titlu 
de despăgubiri în baza Legii nr. 112/1995. Totodată, li s-a propus acordarea de despăgubiri în 
temeiul Titlului VII din Legea nr. 247/2005 pentru apartamentele nr. 4,5,6 din acelaşi 
imobil, care nu au putut fi restituite în natură. 

 Dispoziţia atacată a fost emisă în baza sentinţei civile nr. 65/D/2009 a Tribunalului 
Cluj, care deşi nu face referire la restituirea în natură condiţionat de restituirea 
despăgubirilor încasate în baza Legii nr. 112/1995, această condiţionare provine direct din 
art. 20 al Legii nr. 10/2001. 

 Această condiţionare poate fi înlăturată în urma compensării judiciare a obligaţiilor 
reciproce a celor două părţi, de plată a despăgubirilor actualizate ce au fost încasate de 
reclamanta A.E.M. în baza Legii nr.112/1995 şi de plată a despăgubirilor în baza Legii nr. 
247/2005 Titlul VII de către Statul Român. 

 Prin dispoziţia atacată, s-a dispus restituirea în natură a unui număr de 3 
apartamente din imobilul situat în Cluj-Napoca, str. P., nr.40, condiţionat de plata 
despăgubirilor încasate în baza Legii nr. 112/1995, respectiv stabilirea de despăgubiri în 
temeiul Titlului VII tot pentru un număr de 3 apartamente din acelaşi imobil. 

 Reclamantei A.E.M. i s-a achitat despăgubirea de 92.089.699 lei pentru cota de ½ 
parte din imobil corespunzătoare unui număr de 3 apartamente în temeiul Legii nr. 112/1995. 
Aceste despăgubiri actualizate vor trebui returnate Statului Român, având în vedere că 
reclamanta urmează să primească în natură un număr de 3 apartamente din imobilul în 
litigiu. În acelaşi timp, pentru cota de ½ parte a reclamantei M.M.G. nu există obligaţia de 
restituire a vreunei sume de bani către Statul Român. Totodată, reclamantele au de încasat de 
la Statul Român în temeiul Titlului VII despăgubiri pentru cele trei apartamente din imobil 
care nu au putut fi restituire în natură. 

 O condiţionare a restituirii în natură de plata despăgubirilor încasate în temeiul Legii 
nr. 112/1995, actualizate, nu se mai impune în cauză, atât timp cât reclamantele au la rândul 
lor de încasat despăgubiri, iar procedura prevăzută de Titlul VII din Legea nr. 247/2005 şi 
modalitatea efectivă de despăgubire este o procedură aflată în mod exclusiv la latitudinea 
Statului Român, neputând fi previzibil un termen cert  de stabilire şi de plată a 
despăgubirilor. 

 O compensare judecătorească poate fi aplicabilă în cauză, acest tip de compensare 
operând exclusiv în voinţa instanţei de judecată, atunci când nu poate opera compensaţia 
legală. 

 Instanţa a apreciat că se impune compensarea faţă de pârâtul Statul Român 
reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, deoarece potrivit art. 3 lit. a) din Titlul VII al 
Legii nr. 247/2005, procedura de despăgubire presupune eliberarea unor titluri de 
despăgubire care se emit în numele şi pe seama Statului Român şi încorporează drepturile de 
creanţă ale deţinătorilor asupra Statului Român, corespunzător despăgubirilor acordate, tot 
Statul Român fiind şi titularul creanţei de restituire a despăgubirilor plătite în baza Legii nr. 
112/1995. 

 La termenul din 2 noiembrie 2012, instanţa a disjuns capetele de cerere întemeiate pe 
dispoziţiile Legii nr. 10/2001, de capătul de cerere vizând solicitarea plăţii directe a 
despăgubirilor întemeiat pe dreptul comun, cu privire la care s-a invocat excepţia 
necompetenţei materiale a Tribunalului Cluj şi s-a declinat competenţa de soluţionare în 
favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca. 

 Întrucât la termenul din 2 septembrie 2011 reclamantele au renunţat la judecată faţă 
de pârâta Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, la termenul din 2 



noiembrie 2011, în baza art. 246 C.pr.civ., s-a luat act de renunţare la judecată a 
reclamantelor faţă de această pârâtă. 

 Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs Statul Român prin Ministerul Finanţelor 
Publice şi Primarul Municipiului Cluj-Napoca. 

 În recursul declarat de pârâtul Primarul municipiului Cluj-Napoca, s-a solicitat 
modificarea sentinţei atacate, în sensul exonerării obligaţiei de plată a cheltuielilor de 
judecată către reclamante. 

 În motivarea recursului său, Primarul municipiului Cluj-Napoca a susţinut că a emis 
dispoziţia nr. 3841/19.07.2011, în temeiul sentinţei civile nr. 65/D/2009, astfel că în cauză nu 
erau incidente dispoziţiile art. 274 C.pr.civ., deoarece pârâtul nu s-a aflat în culpă procesuală. 

 La emiterea dispoziţiei nr. 3841/2011, primarul a ţinut seama de aspectele legale, cât 
şi de cele procedurale necesare notificării formulate în baza Legii nr. 10/2011, însuşi 
legiuitorul stabilind condiţia restituirii despăgubirilor primite la preluarea apartamentului. 

 Prima instanţă a recunoscut legalitatea dispoziţiei primarului, situaţie în care 
respectarea dispoziţiilor imperative instituite prin Legea nr. 10/2001 la emiterea dispoziţiei şi 
susţinerea acestor aspecte prin poziţia procesuală formulată la fond, nu echivalează cu 
vinovăţia declanşării activităţii judiciare, respectiv o culpă procesuală în baza căreia să fie 
stabilite cheltuielile de judecată. 

 În subsidiar, pârâtul a solicitat diminuarea cheltuielilor de judecată, invocând 
dispoziţiile deciziei nr. 492/2006 a Curţii Constituţionale, prin care s-a recunoscut 
prerogativa instanţei de a cenzura cuantumul cheltuielilor de judecată. 

 În recursul declarat de pârâtul Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice, s-a 
solicitat modificarea deciziei recurate, în sensul respingerii acţiunii faţă de acest pârât. 

 În motivarea recursului, pârâtul a susţinut că soluţia primei instanţe are un profund 
caracter nelegal, fiind pronunţată în dezacord cu ansamblul dispoziţiilor legale incidente în 
cauză la care a făcut referire în cuprinsul întâmpinării depuse la dosar, dar la care tribunalul 
nu a făcut nicio referire. 

 În procedura de plată a despăgubirilor în temeiul Titlului VII din Legea nr. 247/2005, 
Statul Român este reprezentat de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, iar nu 
de Ministerul Finanţelor Publice. 

 Cu toate acestea, tribunalul a compensat creanţa statului, cu obligaţia de restituire a 
despăgubirilor încasate în temeiul Legii nr. 112/1995, cu o autoritate care nu are calitatea de a 
reprezenta Statul Român. 

 Intimatele nu pot înlătura prevederile unui act normativ cu caracter special, fără a 
efectua demersurile legale prevăzute în cuprinsul acesteia. 

 Or Statul Român nu are calitate procesuală, întrucât legiuitorul a stabilit în mod 
expres atât procedura cât şi organele competente să analizeze solicitările de restituire care în 
mod evident se aplică prioritar, potrivit principiului specialia generalibus derogant, Legea 
nr.10/2001 prevăzând în art. 46 alin. (4) că persoana îndreptăţită are obligaţia de a urma 
calea prevăzută de prezenta lege. După intrarea acesteia în vigoare, prevederile acestei legi se 
aplică cu prioritate. 

 Potrivit art. 25 din Decretul nr.32/1954 şi art. 3 pct. 48 din H.G. nr. 386/2007, 
Ministerul Finanţelor Publice reprezintă Statul ca subiect de drepturi şi obligaţii în faţa 
instanţelor, în nume propriu, în raporturile juridice, dacă legea nu stabileşte în acest scop alte 
organe abilitate. 

 În cuprinsul Titlului VII al Legii nr. 247/2005, nu există nicio prevedere legală 
concretă care să justifice soluţia pronunţată de instanţa de fond şi din contră, în art. 13 se 
prevede că organul abilitat să analizeze şi să stabilească cuantumul final al despăgubirilor 
care se acordă potrivit prevederilor acestei legi, este Comisia Centrală pentru Stabilirea 
Despăgubirilor. 

 Prin decizia nr. 27/2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie dacă în recurs în interesul 
legii, s-a stabilit că acţiunile în acordarea de despăgubiri băneşti pentru imobilele preluate 
abuziv imposibil de destituit în natură şi pentru care se prevăd măsuri reparatorii prin Titlul 
VII al Legii nr. 247/2005, îndreptate direct împotriva Statului Român întemeiate pe 
dispoziţiile dreptului comun, ale art. 1 din Primul protocol adiţional la Convenţia pentru 



apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale şi ale art. 13 din Convenţie, sunt 
inadmisibile. 

 Compensarea judiciară dispusă de prima instanţă în raport cu Ministerul Finanţelor 
Publice în reprezentarea Statului Român echivalează cu stabilirea unei obligaţii directe în 
sarcina acestuia. 

 O jurisprudenţă creată înafara legii, ar încălca şi exigenţele de previzibilitate impuse 
de Convenţia Europeană. 

 Intimatele M.M.G. şi A.E.M. prin întâmpinare au solicitat respingerea recursurilor ca 
nefondate şi obligarea recurenţilor la plata cheltuielilor de judecată, susţinând că Primarul 
municipiului Cluj-Napoca s-a aflat în culpă procesuală evidentă. 

 Compensarea dispusă de prima instanţă este legală, deoarece titularul creanţei 
reclamantelor de a primi despăgubirile stabilite pentru apartamentele 4,5,6 şi terenul aferent 
în temeiul Titlului VII din Legea nr. 247/2005, este Statul Român, chiar dacă în procedurile 
administrative de restituire a proprietăţilor sau de plată a despăgubirilor este reprezentat de 
alte autorităţi, spre exemplu Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. 

 Curtea de la Strasbourg a afirmat în mod tranşant că sistemul de despăgubire în baza 
Legii nr. 10/2001 este ineficient, astfel că Statul este reprezentat de Ministerul Finanţelor 
conform dreptului comun. 

 Instanţa naţională poate şi trebuie să facă aplicarea directă a Convenţiei şi să dispună 
obligarea Statului Român la plata de despăgubiri directe în favoarea reclamantelor în baza 
art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1 la Convenţie şi a art. 20 din Constituţia României. 

 Examinând recursurile prin prisma motivelor invocate, curtea reţine următoarele: 
 Prin dispoziţia nr. 3841 din 19 iulie 2011 a Primarului municipiului Cluj-Napoca, 

reclamantelor M.M.G. şi A.E.M. li s-au restituit în natură apartamentele nr. 1, 2 şi 3 din Cluj-
Napoca, str. P. nr. 40, condiţionat de restituirea sumei primite cu titlu de despăgubiri în baza 
Legii nr. 112/1995, iar pentru apartamentele nr. 4, 5 şi 6 situate la aceeaşi adresă, s-a propus 
acordarea de despăgubiri în condiţiile Titlului VII din Legea nr. 247/2005. 

 După ce la termenul din 2 noiembrie 2011, tribunalul a disjuns capătul de cerere din 
acţiunea reclamantelor privind obligarea Statului Român la plata directă a despăgubirilor 
băneşti aferente preluării abuzive a apartamentelor nr. 4, 5 şi 6, prima instanţă a rămas 
învestită cu două capete de cerere : 1) anularea dispoziţiei primarului nr. 3841/2011 sub 
aspectul condiţionării restituirii în natură a imobilelor cuprinse în dispoziţie, de restituirea 
despăgubirilor primite de reclamanta A.E.M. în baza Legii nr. 112/1995 şi 2) compensarea 
obligaţiei reclamantei A.E.M. de a restitui despăgubirile primite în baza Legii nr. 112/1995, cu 
obligaţia Statului Român de a-i plăti despăgubirile aferente imobilelor preluate abuziv, până 
la concurenţa valorii celei mai mici. 

 Potrivit art. 12 din Legea nr. 10/2001, republicată, în situaţia imobilelor deţinute de 
stat, de o organizaţie cooperatistă, sau de orice altă persoană juridică dintre cele prevăzute la 
art. 21 alin. (1) şi (4), dacă persoana îndreptăţită a pricinuit o despăgubire, restituirea în 
natură este condiţionată de rambursarea unei sume reprezentând valoarea despăgubirii 
primite, actualizate cu coeficientul de actualizare stabilit. 

 Cum reclamanta A.E.M. a primit despăgubirile în sumă de 92.089.699 lei ROL în 
temeiul Hotărârii nr. 407/22.09.1997 a Comisiei judeţene Cluj pentru aplicarea Legii nr. 
112/1995, dispoziţia sentinţei recurate prin care s-a anulat în parte dispoziţia primarului cu 
privire la condiţionarea restituirii apartamentelor nr. 1, 2 şi 3 inclusiv a terenului aferent în 
suprafaţă de 410 mp, de restituirea despăgubirilor actualizate achitate în baza Legii nr. 
112/1995, este nelegală, deoarece se nesocotesc dispoziţiile imperative ale art. 12 din Legea 
nr. 10/2001, republicată, care nu sunt susceptibile de o astfel de interpretare. 

 Nelegală este şi dispoziţia primei instanţe de compensare judiciară a creanţei Statului 
Român de restituire de către reclamante a despăgubirilor încasate în baza Legii nr.112/1995 
cu creanţa reclamantelor constând în despăgubiri stabilite în temeiul Titlului VII al Legii nr. 
247/2005 pentru apartamentele nr. 4, 5, 6 plus terenul aferent ce nu pot fi restituite în 
natură,până la creanţa sumei de 74.227 lei. 

 În situaţia imobilelor preluate abuziv ce nu pot fi restituite în natură, se vor stabili 
măsuri reparatorii prin echivalent, în speţă sub formă de despăgubiri ce se acordă în 
condiţiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente 



imobilelor preluate abuziv, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, 
republicată, după intrarea în vigoare a Legii nr. 247/2005, procedura administrativă 
obligatorie de urmat, după care facultativ poate fi urmată sau nu calea judecătorească, a fost 
scindată în două: 

1) Astfel, în prima etapă, se formulează notificarea şi se emite dispoziţia de către 
unitatea deţinătoare, prin care persoana îndreptăţită „propune acordarea de despăgubiri în 
condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente 
imobilelor preluate abuziv” art. 26 alin. (1). 

După epuizarea procedurii administrative, persoana îndreptăţită poate ataca 
decizia/dispoziţia emisă de entitatea învestită, la secţia civilă a tribunalului în a cărui 
circumscripţie se află sediul unităţii deţinătoare sau, după caz, al entităţii învestite cu 
soluţionarea notificării, în termen de 30 de zile de la comunicare, conform art. 26 alin. (4) 
din Legea nr. 10/2001, republicată. 

 În faza administrativă (şi eventual judecătorească) reglementată de Legea nr. 
10/2001, persoanei îndreptăţite i se face doar propunere de acordare a despăgubirilor, fără a 
se stabili cuantumul lor, ci doar provizoriu. 

 Dacă faza administrativă este obligatorie de urmat, faza judecătorească este 
facultativă; în cazul însă în care persoana îndreptăţită înţelege să atace decizia sau dispoziţia, 
se va judeca în contradictoriu cu emitentul dispoziţiei respective. 

 Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice nu are calitatea procesuală pasivă în 
plângerea (acţiunea, contestaţia) împotriva deciziei sau dispoziţiei emise în temeiul legii nr. 
10/2001, republicată, aşa cum s-a dispus şi prin pct. 1 al deciziei nr. 27/2011 dată de 
completul competent să judece recursul în interesul legii din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie. 

 2) Cea de-a doua etapă administrativă, de asemenea obligatorie de urmat în cazul în 
care persoanei îndreptăţite i s-au acordat despăgubiri, este reglementată de Titlul VII al Legii 
nr. 247/2005, în care „analizarea şi stabilirea cuantumului final al despăgubirilor care se 
acordă potrivit prevederilor prezentei legi se face de Comisia Centrală pentru Stabilirea 
Despăgubirilor din subordinea Cancelarului Primului-ministru” art. 13 alin.(1), evaluarea 
făcându-se conform art. 16, după care se emite o decizie prin care se dispune emiterea 
titlurilor de despăgubire art. 17, decizie ce poate fi atacată cu contestaţie în anulare în 
condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 în contradictoriu cu statul 
reprezentat prin Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor art. 19, la secţia de 
contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel în a cărei rază teritorială domiciliază 
reclamantul art. 20 alin. (1). 

 Şi în această etapă reglementată de Titlul VII al Legii nr. 247/2005, este obligatorie a 
fi urmată faza administrativă, în timp ce faza judecătorească este facultativă. 

 În ceea ce priveşte compensarea judecătorească, prima instanţă a apreciat că pot 
compensa cele două creanţe reciproce ale părţilor, respectiv ale reclamantelor şi ale Statului 
Român, chiar dacă acestea nu sunt deopotrivă certe, lichide şi exigibile, despăgubirile ce 
trebuie acordate în temeiul Titlului VII urmând a fi stabilite abia ulterior în baza procedurii 
speciale, fără să motiveze în drept această apreciere. 

 Văzând dispoziţiile art. 1143-1153 din vechiul Cod civil (dispoziţiile art. 1616-1623 din 
noul Cod civil nefiind aplicabile în speţă faţă de prevederile art. 6 alin. (5) din acelaşi cod), 
curtea constată că pentru a opera compensaţia judecătorească, este necesară îndeplinirea 
cumulativă a următoarelor condiţii: 

1.)creanţele să fie reciproce. Despăgubirile în sumă de 92.089.699 lei ROL s-au 
acordat reclamantei A.E.M. prin Hotărârea nr. 407/1997 a Comisiei judeţene Cluj pentru 
aplicarea Legii nr. 112/1995, potrivit art. 13 alin. (4) din această lege, de către Ministerul 
Finanţelor Publice prin serviciile publice descentralizate ale acestuia de la nivelul judeţelor, 
în timp ce despăgubirile pentru apartamentele nerestituite în natură se acordă prin decizia 
Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, care nici măcar nu a fost chemată în 
judecată. 

Aşadar, nu este prezentă condiţia reciprocităţii creanţelor prevăzută de art. 1143 Cod 
civil, deoarece reclamanta A.E.M. trebuie să restituie suma de 92.089.699 lei ROL actualizată 
Ministerului Finanţelor Publice, în timp ce despăgubirile pentru apartamentele nerestituite 



celor două reclamante urmează să fie acordate de Comisia Centrală pentru Stabilirea 
Despăgubirilor, ceea ce înseamnă că reclamanta A.E.M. este debitoare faţă de Ministerul 
Finanţelor Publice, iar ambele reclamante urmează să fie creditoare în raport cu Comisia 
Centrală; 

2.)creanţele ce urmează a se compensa să fie certe. Dacă creanţa reclamantei A.E.M. 
de 92.089.699 ROL a fost evaluată la suma de 74.227 RON prin raportul de expertiză 
extrajudiciară efectuat, creanţa pe care reclamantele urmează să o aibă faţă de Comisia 
Centrală nu este certă, deoarece aşa cum am arătat, în cadrul procedurii reglementate de 
Legea nr. 10/2001 nu se stabileşte cuantumul exact al despăgubirilor la care au dreptul 
persoanele îndreptăţite, ci doar dreptul lor la despăgubirile provizorii, neevaluate încă. 

Evaluarea despăgubirilor pe baza standardelor internaţionale urmează să se facă de 
către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, în cadrul procedurii administrative 
reglementate de Titlul VII din Legea nr. 247/2005, pe care reclamanta încă nu au urmat-o. 

 Prin urmare, nici această condiţie nu este îndeplinită în speţă, deşi neîndeplinirea 
primei condiţii este suficientă în speţă, pentru a nu putea opera compensaţia judecătorească. 

 Pentru aceste considerente, în temeiul art. 137 alin. (1) C.pr.civ. coroborat cu art. 26 
alin. (3) din Legea nr. 10/2001, republicată, se va admite excepţia lipsei calităţii procesuale 
pasive a Statului Român prin Ministerul Finanţelor Publice. 

 În baza art. 304 pct. 9 coroborat cu art. 312 alin. (1) şi (2) C.pr.civ., se va admite în 
parte recursurile declarate de pârâţii Primarul Municipiului Cluj-Napoca şi de Statul Român 
prin Ministerul Finanţelor Publice împotriva sentinţei tribunalului care va fi modificată în 
parte, în sensul că se va respinge ca nefondată plângerea formulată de reclamante în 
contradictoriu cu Primarul Municipiului Cluj-Napoca, iar în contradictoriu cu Statul Român 
prin Ministerul Finanţelor Publice pentru lipsa calităţii procesuale pasive. 

 Vor fi menţinute dispoziţiile sentinţei privind luarea actului de renunţarea 
reclamantelor la judecată faţă de pârâta Autoritatea Naţională de  Restituire a Proprietăţilor. 
(Judecător Traian Dârjan) 

 
 

13. Legea nr. 10/2001. Acţiune împotriva Statului Român prin Ministerul 
Finanţelor Publice, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi 

Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, pentru obligare la plata 
despăgubirilor. Inadmisibilitate  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 13/A din 16 februarie 2012 

Prin sentinţa civilă nr.  nr. 951 din 17 noiembrie 2011 a Tribunalului Cluj, s-a admis 
excepţia inadmisibilităţii. 

S-a respins ca inadmisibilă acţiunea formulată de reclamanţii M.L. şi M.E., împotriva 
pârâţilor STATUL ROMÂN prin MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, cu sediul 
procedural ales la sediul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Cluj, 
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂŢILOR şi COMISIA 
CENTRALĂ PENTRU PLATA DESPĂGUBIRILOR. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut referitor la ultima 
excepţie, că pârâtul a arătat că notificarea reclamanţilor a fost soluţionată prin dispoziţia 
primarului, fiind propusă pentru acordarea de despăgubiri în condiţiile legii speciale şi 
dosarul reclamanţilor a fost înaintat la Prefectura Cluj pentru exercitarea controlului de 
legalitate că apoi să fie înaintat către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor 
– Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor Bucureşti, conform Titlului VII din 
Legea nr.247/2005. 

În speţă, Legea nr.247/2005 prin art.13 al Titlului VII stabileşte organele abilitate să 
analizeze şi să stabilească cuantumul final al despăgubirilor care se acordă potrivit 
prevederilor prezentei legi. 



În şedinţa publică din 17.11.2011 tribunalul a respins excepţia necompetenţei 
materiale şi a pus în discuţie excepţia inadmisibilităţii, urmând ca în baza dispoziţiilor art.137 
alin.1 C.proc.civ. să analizeze această excepţie.  

Prin dispoziţia nr.3505/13.10.2003 a Primarului municipiului Cluj-Napoca s-a dispus 
respingerea notificării nr.225/27.06.2001 formulată de reclamanţii M.L. şi M.E. pentru 
terenul situat în Cluj-Napoca str.B. nr.57, pe considerentul că terenul a fost trecut în anexa 
nr.39 pentru acordarea de despăgubiri. 

Din adresa nr.12341/1130/IV/I din 18.11.2010 a Prefectului judeţului Cluj rezultă că 
dosarul reclamanţilor privind acordarea de despăgubiri în baza legilor fondului funciar 
pentru terenul în suprafaţă de 1029 mp a fost transmis Autorităţii Naţionale pentru 
Restituirea Proprietăţilor – Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. 

Din adresele nr.8127/DFF/28.10.2010 şi nr.8770/DFF/26.11.2010 ale  Autorităţii 
Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor rezultă că dosarul reclamanţilor a fost înregistrat 
cu nr.22472/FFCC/19.10.2010. 

Raportat la cele menţionate mai sus, chestiunea care se impune a fi analizată de către 
tribunal este posibilitatea stabilirii în mod direct, nemijlocit de către instanţa de judecată, a 
cuantumului despăgubirilor la care ar fi îndreptăţiţi reclamanţii. 

Tribunalul a considerat că, atât timp cât pentru imobilele preluate abuziv de stat s-a 
stabilit o lege specială care prevede condiţiile în care persoanele îndreptăţite beneficiază de 
măsuri reparatorii prin echivalent constând în despăgubiri, în conformitate cu principiul 
specialia generalibus derogant, nu se poate reţine că dreptul comun s-ar aplica cu prioritate 
faţă de legea specială.  

Pe de altă parte, nu s-a putut susţine nici existenţa unei încălcări a exigenţelor 
Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, având în vedere 
că, aşa cum s-a reţinut şi în cauza pilot Maria Atanasiu şi alţii împotriva România, 
parcurgerea unei proceduri administrative prealabile este compatibilă cu limitările acceptate 
de Curtea Europeană privind dreptul de acces la o instanţă.  

 Tribunalul a mai constatat că în jurisprudenţa Înaltei curţi de Casaţie şi Justiţie (de 
ex. decizia nr.  2966 din 31 martie 2011, decizia nr.  1832 din 2 martie 2011) s-a stabilit că 
„prevederile speciale care statuează asupra despăgubirilor ce pot fi acordate sunt cele 
cuprinse în art. 16 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005 şi constau în titluri de despăgubire 
stabilite de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. 

De asemenea, potrivit O.U.G. nr. 81/2007 dacă titlul de despăgubire este emis pentru 
o sumă de maxim 500.000 lei, titularul acestuia poate solicita conversia în acţiuni emise de 
Fondul Proprietatea sau acordarea de despăgubiri în numerar (iar când valoarea este mai 
mare de 500.000 lei se pot solicita exclusiv acţiuni sau titluri de plată, în funcţie de opţiunea 
titularului). 

Considerentul instanţelor potrivit căruia, datorită procedurii greoaie de valorificare a 
titlurilor de despăgubire şi nefuncţionalităţii Fondului Proprietatea, au fost pronunţate în 
repetate rânduri condamnări ale Statului Român de către Curtea europeană, nu este în 
măsură să justifice acordarea altor măsuri reparatorii decât cele prevăzute de lege pentru că 
în felul acesta nu se asigură înlăturarea deficienţelor de sistem şi eficacitatea reparaţiilor. 

Faptul că Fondul Proprietatea nu ar fi funcţional – deşi potrivit jurisprudenţei recente 
a instanţei de contencios european (de exemplu, cauza Matieş împotriva României din 8 
iunie 2010) s-a consemnat că s-au înregistrat evoluţii în ce priveşte funcţionalitatea şi plata 
sumelor datorate – nu justifică suprimarea unei proceduri legale, cea prevăzută de Titlul VII 
din Legea nr. 247/2005. 

În timp ce legea prevede proceduri stricte de urmat şi creează fondul din care 
persoanele îndreptăţite ar trebui să fie îndestulate, o jurisprudenţă creată în afara legii ar 
încălca în  egală măsură exigenţele de previzibilitate pe care le impune Convenţia europeană. 

În realitate, invocata nefuncţionalitate a Fondului Proprietatea atrage obligaţia pentru 
stat de a adopta măsurile adecvate pentru a-l face funcţional, iar nu obligaţia pentru 
instanţele judecătoreşti de a legifera, punând în locul măsurilor reparatorii legale altele, 
stabilite pe cale jurisprudenţială, pentru că aceasta ar însemna depăşirea funcţiei 
jurisdicţionale a instanţei. 



În acest sens, în hotărârea – pilot (cauza Maria Atanasiu ş.a. împotriva României) s-a 
reţinut că „dată fiind acumularea de disfuncţionalităţi ale mecanismului de restituire sau de 
despăgubire, este imperativ ca statul să ia măsuri cu caracter general, care să poată conduce 
la realizarea efectivă a dreptului la restituire sau la despăgubire, păstrând un just echilibru 
între diferitele interese în cauză” (par. 228); că, este nevoie de o „refacere totală a legislaţiei, 
care să conducă la reguli de procedură clare şi simplificate” (par. 235) şi de „implementarea 
urgentă a unor proceduri simplificate şi eficiente, întemeiate pe măsuri legislative şi pe o 
practică judiciară şi administrativă coerentă, care să poată menţine un just echilibru între 
diferitele interese în cauză” (par. 232). 

Or, practica judiciară poate fi coerentă atunci când se întemeiază pe norme de drept a 
căror aplicare este chemată să o facă şi nu atunci când creează ea norme care pot fi diferite de 
la o speţă la alta (având în vedere că rolul firesc al legiuitorului este preluat de către 
judecătorul cauzei) deşi situaţiile sunt comparabile. 

În acelaşi timp, în legătură cu lipsa de funcţionalitate imputată Fondului Proprietatea 
nu trebuie ignorat faptul că începând cu 25 ianuarie 2011 acesta a fost listat la Bursa de Valori 
Bucureşti”. 

Mai mult, tribunalul a reţinut că prin Decizia nr.27/2011 Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie a admis recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie şi procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, stabilind că acţiunile în acordarea de despăgubiri băneşti pentru imobilele 
preluate abuziv, imposibil de restituit în natură şi pentru care se prevăd măsuri reparatorii 
prin Titlul VII al Legii nr. 247/2005, îndreptate direct împotriva Statului Român, întemeiate 
pe dispoziţiile dreptului comun, ale art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru 
apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale şi ale art. 13 din această Convenţie,  
sunt inadmisibile. 

Faţă de cele ce preced, instanţa de fond a admis excepţia inadmisibilităţii acţiunii, 
fiind de prisos să fie analizate celelalte excepţii invocate de pârâţi, precum şi fondul litigiului 
dedus judecăţii, şi a respins acţiunea reclamanţilor. 

Împotriva acestei sentinţe reclamanţii M.L. şi M.E. au declarat apel, în termen legal, 
solicitând instanţei admiterea apelului, modificarea hotărârii atacate în sensul desfiinţării ei 
în totalitate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond, cu obligarea intimaţilor la 
plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea apelului, reclamanţii au învederat instanţei că în mod greşit s-a admis 
excepţia inadmisibilităţii acţiunii întrucât cererea de chemare în judecată s-a întemeiat pe 
prevederile legii speciale, respectiv Legea nr. 10/2001, aşa cum a fost modificată şi 
completată prin Legea nr. 247/2005 care a introdus Cap.VII privind acordarea şi plata 
despăgubirilor. 

În mod eronat prima instanţă a apreciat că prezenta acţiune este inadmisibilă, 
deoarece reclamanţii au invocat şi art. 1 din Protocolul I al C.E.D.O. şi practica C.E.D.O. în 
materie, respectiv cauza pilot Maria Atanasiu şi alţii împotriva României. 

Reclamanţii arată că au parcurs toate fazele administrative prevăzute de Legea nr. 
10/2001 şi Cap. VII din Legea nr. 247/2005, astfel încât dosarul de revendicare este 
înregistrat sub nr. 22472/FFCC/19.10.2010 la Autoritatea Naţională pentru Restituirea 
Proprietăţilor – Comisia Centrală. 

În temeiul legilor speciale mai sus arătate, reclamanţii au solicitat obligarea pârâţilor 
la plata despăgubirii de 257.400 euro actualizată, pentru terenul preluat abuziv din str.B.lui, 
nr. 57, în suprafaţă de 1.029 mp., sumă determinată pe baza tarifelor notarilor publici din 
jud. Cluj pe anul 2010.  

Pe reclamanţi nu îi priveşte faptul că pentru efectuarea plăţii, pârâţii, în calitate de 
reprezentanţi ai Guvernului României, au de parcurs proceduri interne, deoarece aceştia au 
depăşit demult termenul rezonabil de plată. Cererea este cu atât mai mult întemeiată 
deoarece de la 25.01.2011 Fondul „Proprietatea” este listat la bursa de valori Bucureşti, astfel 
încât în ipoteza în care se vor acorda acţiuni, reclamanţii au posibilitatea de a le negocia pe 
bursă, astfel încât pârâţii nu pot invoca lipsa fondurilor pentru plata despăgubirilor. 



Decizia nr. 27/2011 a Î.C.C.J. nu are nicio relevanţă, deoarece prezenta cerere nu este 
întemeiată pe dreptul comun, astfel încât  reclamanţii aveau posibilitatea de a nu-l chema în 
judecată pe pârâtul Statul Român prin Ministerul Finanţelor.  

Procedura instituită prin Titlul VII din Legea nr. 247/2005 nu garantează 
reclamanţilor plata efectivă a despăgubirilor într-un timp rezonabil. 

Pârâtul intimat STATUL ROMÂN prin MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE a 
formulat întâmpinare prin care a arătat că obiectul acţiunii reclamanţilor a fost tranşat prin 
decizia nr. 27/2011 a Î.C.C.J. prin care s-a admis recursul în interesul legii şi s-a statut că o 
astfel de acţiune îndreptată direct împotriva Statului Român este inadmisibilă. 

Pârâţii intimaţi AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU RESTITUIREA 
PROPRIETĂŢILOR şi COMISIA CENTRALĂ PENTRU PLATA DESPĂGUBIRILOR, deşi 
legal citaţi, nu şi-au delegat reprezentant în instanţă şi nu au formulat întâmpinare prin care 
să-şi exprime poziţia procesuală. 

Analizând sentinţa criticată prin prisma motivelor de apel invocate şi a apărărilor 
formulate, Curtea, în temeiul art. 295 C.pr.civ., reţine următoarele: 

Astfel, prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 14.07.2011 pe rolul 
Tribunalului Cluj, reclamanţii M.L. şi M.E. au solicitat, în contradictoriu cu pârâţii STATUL 
ROMÂN prin MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE,  AUTORITATEA NAŢIONALĂ 
PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂŢILOR şi COMISIA CENTRALĂ PENTRU PLATA 
DESPĂGUBIRILOR, obligarea pârâţilor la plata sumei de 257400 euro, echivalentul a 
1.081.080 lei, la cursul de 4,2 lei/euro, reprezentând contravaloarea despăgubirilor plus 
dobânzile şi majorări de la data rămânerii definitive a hotărârilor şi până la plata efectivă, 
pentru imobilul teren din str.B. nr.57, în suprafaţă de 286 stjp. echivalentul a  1029 mp 
preluat abuziv de către Statul Român. 

Reclamanţii nu au menţionat temeiul de drept al cererii de chemare în judecată însă, 
prin răspunsul la întâmpinarea pârâţilor, aceştia au arătat în mod expres că solicită obligarea 
directă a pârâţilor la plata despăgubirilor întrucât măsurile reparatorii stabilite în temeiul 
Titlului VII din Legea nr.247/2005 sunt ineficiente, lipsindu-i de posibilitatea de a beneficia 
în mod real de despăgubiri pentru imobilul preluat abuziv, iar în drept îşi întemeiază cererea 
pe dispoziţiile art.1 şi art.21 din Constituţia României.  

Conform CF nr.19625 Cluj, asupra imobilului înscris sub A+1, loc de casă în str. G. 
nr.57, în suprafaţă de 286 stjp., a fost întabulat sub B3,4 dreptul de proprietate în favoarea 
reclamanţilor M.L. şi M.E., cu titlu de drept cumpărare, ca bun comun. 

Prin încheierea de CF nr.298/31.03.1965, în baza Decretului nr.196/22.04.1963 a 
Consiliului de Stat al RPR şi a tabelei anexate, s-a întabulat dreptul de proprietate, cu titlu de 
drept expropriere, în favoarea Statului Român, în administrarea Sfatului Popular al oraşului 
Cluj. 

Prin notificarea expediată sub nr.225/27.06.2001 prin intermediul BEJ şi înregistrată 
sub nr.37885/02.07.2001 la Primăria mun. Cluj Napoca, reclamanţii au solicitat, în baza 
Legii nr.10/2001, atribuirea unui teren intravilan în schimbul celui expropriat pe care 
reclamanţii l-au deţinut în calitate de proprietari, în str.B., nr.57 Cluj Napoca, în suprafaţă de 
286 mp. 

Prin Dispoziţia de respingere a notificării nr.3505/13.10.2003 emisă de Primarul 
mun. Cluj Napoca, s-a respins notificarea nr.225 din 27.06.2001, înregistrată sub nr.37885 
din 02.07.2001, pentru terenul situat în str.B.  nr.57 deoarece petenţii nu fac dovada 
dreptului de proprietate cu acte în formă legalizată, în termenul prevăzut de lege şi terenul a 
fost trecut pe Anexa nr.39 pentru acordarea de despăgubiri în baza Legii nr.18/1991.  

 La baza emiterii acestei dispoziţii a sta Referatul întocmit de Comisia pentru 
aplicarea Legii nr.10/2001 care a constatat că petenţii nu au completat dosarul de 
revendicare, în termenul legal, în conformitate cu prevederile art.22 din lege, aceştia 
nefăcând dovada dreptului de proprietate, cu acte în formă legalizată şi, de asemenea, 
solicitarea petenţilor a fost soluţionată în baza Legii nr.18/1991, prin trecerea terenului pe 
Anexa nr.39 pentru acordarea despăgubirilor, motiv pentru care se propune respingerea 
cererii. 

Din adresa nr.12341/1130/IV/I din 18.11.2010 a Prefectului judeţului Cluj rezultă că 
dosarul reclamanţilor privind acordarea de despăgubiri în baza legilor fondului funciar 



pentru terenul în suprafaţă de 1029 mp a fost transmis Autorităţii Naţionale pentru 
Restituirea Proprietăţilor – Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. 

Din adresele nr.8127/DFF/28.10.2010 şi nr.8770/DFF/26.11.2010 ale  Autorităţii 
Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor rezultă că dosarul reclamanţilor a fost înregistrat 
cu nr.22472/FFCC la data de 19.10.2010. 

 În prezenta cerere de chemare în judecată formulată direct împotriva pârâţilor 
STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, AUTORITATEA 
NAŢIONALĂ PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂŢILOR şi COMISIA CENTRALĂ 
PENTRU PLATA DESPĂGUBIRILOR,  pentru obligarea la plata despăgubirilor în sumă de 
257400 euro, reprezentând valoarea de circulaţie a imobilului preluat abuziv, care nu poate fi 
restituit în natură, cauza acţiunii, înţeleasă ca scop către care se îndreaptă voinţa celui care 
reclamă în justiţie, este unică, fiind dată de intenţia reclamanţilor de a obţine despăgubiri 
într-un alt mecanism decât cel prevăzut de Titlul VII al Legii nr. 247/2005, prin invocarea 
ineficienţei sistemului reparator astfel conceput, sancţionată în mod constant în 
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.  

 Aşadar, în mod corect şi legal tribunalul a statuat că o astfel de acţiune directă, 
îndreptată împotriva pârâţilor, prin care se solicită despăgubiri băneşti este inadmisibilă şi 
nu poate fi primită deoarece ignoră principiul specialia generalibus derogant.  

Contrar susţinerilor reclamanţilor, în speţă este pe deplin aplicabilă Decizia 
nr.27/2011 a  Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care s-au admis recursurile în interesul 
legii formulate de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi procurorul 
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, stabilindu-se că 
acţiunile în acordarea de despăgubiri băneşti pentru imobilele preluate abuziv, imposibil de 
restituit în natură şi pentru care se prevăd măsuri reparatorii prin Titlul VII al Legii nr. 
247/2005, îndreptate direct împotriva Statului Român, întemeiate pe dispoziţiile dreptului 
comun, ale art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor 
omului şi libertăţilor fundamentale şi ale art. 13 din această Convenţie,  sunt inadmisibile. 

 Astfel, atât excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, cât şi excepţia admisibilităţii 
acţiunii sunt excepţii de fond, ce au strânsă legătură cu exercitarea dreptului la acţiune şi au 
fost în mod legal soluţionate de tribunal.  

 Legea nu prevede ordinea în care urmează a fi soluţionate excepţiile de acelaşi tip, 
limitându-se a dispune doar în art. 137 alin. 1 C.pr.civ. că instanţa se va pronunţa mai întâi 
asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în 
parte, cercetarea în fond a pricinii.  

 În cazul excepţiilor de acelaşi tip, atât practica judiciară, cât şi doctrina au stabilit că, 
în lipsa unei reglementări exprese, instanţa trebuie să deducă ordinea de soluţionare a 
excepţiilor procesuale din caracterul şi efectele produse de excepţiile invocate.  

 Or, faţă de obiectul prezentei acţiuni civile, analiza posibilităţii de a cere despăgubiri 
în justiţie pe calea dreptului comun, în alte condiţii şi în baza altor temeiuri de drept decât 
cele deschise de legea specială, primează analizei calităţii procesuale a statului ori a altei 
entităţi în astfel de acţiuni.  

 Raţionamentul este identic cu cel expus de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în 
Decizia nr. 33 din 9 iunie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 
din 23 februarie 2009.  

 Prin Decizia în interesul legii nr. 33/2008 a fost analizată admisibilitatea acţiunilor în 
revendicare întemeiate pe dispoziţiile dreptului comun, având ca obiect revendicarea 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, formulate 
după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001.  

În prezenta cauză se analizează posibilitatea pe care o au reclamanţii de a beneficia de 
despăgubiri în alte condiţii şi în altă procedură decât cea instituită de legea specială, precum 
şi, posibilitatea stabilirii în mod direct, nemijlocit de către instanţa de judecată, a 
cuantumului despăgubirilor la care aceştia se pretind a fi îndreptăţiţi. 

Este aşadar evidentă similitudinea problemei de drept în discuţie cu aceea soluţionată 
prin Decizia în interesul legii nr. 33/2008, singura deosebire constând în natura măsurii 
reparatorii solicitate de reclamanţi.  



 Astfel, prin decizia menţionată s-a stabilit că, în virtutea principiului specialia 
generalibus derogant, concursul dintre legea specială şi legea generală se rezolvă în favoarea 
legii speciale, chiar dacă acest fapt nu este prevăzut expres în legea specială, şi că, în cazul în 
care sunt sesizate neconcordanţe între legea specială, respectiv Legea nr. 10/2001, şi 
Convenţia europeană a drepturilor omului, aceasta din urmă are prioritate.  

 Prin urmare, câtă vreme pentru imobilele preluate abuziv de stat în perioada 6 martie 
1945-22 decembrie 1989 s-a adoptat o lege specială, care prevede în ce condiţii persoana 
îndreptăţită beneficiază de măsuri reparatorii prin echivalent constând în despăgubiri, nu se 
poate susţine, fără a încălca principiul specialia generalibus derogant, că dreptul comun s-ar 
aplica cu prioritate sau în concurs cu legea specială.  

 În ceea ce priveşte concordanţa dintre legea specială şi Convenţia europeană, se 
constată că jurisprudenţa C.E.D.O. lasă la latitudinea statelor semnatare ale Convenţiei 
adoptarea măsurilor legislative pe care le găsesc de cuviinţă pentru restituirea proprietăţilor 
preluate de stat sau acordarea de despăgubiri.  

 Astfel, în Cauza Păduraru împotriva României s-a reţinut că art. 1 din Protocolul nr. 
1 adiţional la Convenţie nu poate fi interpretat ca restrângând libertatea statelor contractante 
de a alege condiţiile în care acceptă să restituie bunurile preluate înainte de ratificarea 
Convenţiei.  

 Dacă Convenţia nu impune statelor obligaţia de a restitui bunurile confiscate, odată ce 
a fost adoptată o soluţie de către stat, ea trebuie implementată cu o claritate şi coerenţă 
rezonabile, pentru a se evita, pe cât posibil, insecuritatea juridică şi incertitudinea pentru 
subiecţii de drept la care se referă măsurile de aplicare a acestei soluţii.  

 Incertitudinea - fie legislativă, administrativă, fie provenind din practicile aplicate de 
autorităţi - este un factor important ce trebuie luat în considerare pentru a aprecia poziţia 
statului, care are datoria de a se dota cu un arsenal juridic adecvat şi suficient pentru a 
respecta asigurarea obligaţiilor pozitive ce îi revin.  

 Or, în această materie statul a decis că restituirea în natură şi acordarea măsurilor 
reparatorii au loc în condiţiile impuse de Legea nr. 10/2001 şi de Legea nr. 247/2005.  

 Prin Legea nr. 247/2005 au fost aduse o serie de modificări de substanţă Legii nr. 
10/2001, în special în ceea ce priveşte natura măsurilor reparatorii ce se cuvin persoanei 
îndreptăţite şi procedura de stabilire şi acordare a acestora.  

 Astfel, potrivit art. I pct. 1 referitor la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, măsurile 
reparatorii prin echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în 
echivalent de către entitatea învestită potrivit acestei legi cu soluţionarea notificării, cu 
acordul persoanei îndreptăţite sau despăgubiri acordate în condiţiile prevederilor speciale 
privind regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv.  

 Stabilirea cuantumului despăgubirilor, potrivit art. 16 alin. (6) şi (7) din Titlul VII al 
Legii nr. 247/2005, se face de către evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnată de 
Comisia Centrală de Stabilire a Despăgubirilor care, pe baza raportului evaluatorului, va 
proceda la emiterea deciziei reprezentând titlul de despăgubire.  

 În ceea ce priveşte cuantumul despăgubirilor acordate, acesta poate face obiectul de 
analiză al instanţei de contencios administrativ doar după ce despăgubirile au fost stabilite 
prin decizie de Comisia Centrală de Stabilire a Despăgubirilor.  

 Cu privire la acest aspect trebuie subliniat că parcurgerea unei proceduri 
administrative prealabile este compatibilă cu limitările acceptate de C.E.D.O. ale dreptului de 
acces la o instanţă, aspect reamintit în hotărârea-pilot pronunţată în recenta Cauză Maria 
Atanasiu şi alţii împotriva României (paragraful 115).  

 Prin urmare, exigenţele coerenţei şi certitudinii statuate de C.E.D.O. în jurisprudenţa 
sa în ceea ce priveşte adoptarea măsurilor reparatorii pentru bunurile preluate în mod abuziv 
impun autorităţilor statale, inclusiv celor judiciare, să respecte regulile adoptate prin legi 
speciale pentru restituirea în natură sau aplicarea de măsuri reparatorii.  

 De fapt, cauza care a antrenat constatarea numeroaselor violări ale dreptului garantat 
de art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie, anterior hotărârii-pilot pronunţate în 
Cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României, rezidă din faptul că statul român nu a 
pus la punct un mecanism apt să asigure despăgubirea persoanelor îndreptăţite într-un 
termen rezonabil, deoarece C.E.D.O. nu a constatat că soluţiile legislative adoptate sunt 



inadecvate, ci doar faptul că Fondul "Proprietatea", instituit prin Legea nr. 247/2005, nu este 
funcţional.  

 Cu atât mai mult nu se poate vorbi de o încălcare a jurisprudenţei C.E.D.O. după 
pronunţarea hotărârii-pilot în Cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României, din 
moment ce statul român a fost obligat, ca în termen de 18 luni de la data rămânerii definitive 
a hotărârii instanţei europene, să ia măsurile care să garanteze protecţia efectivă a drepturilor 
enunţate de art. 6 paragraful 1 din Convenţie şi art. 1 din Primul Protocol adiţional la 
Convenţie, în contextul tuturor cauzelor similare cu cauza de faţă, conform principiilor 
consacrate de Convenţie.  

 Este important de subliniat că şi în hotărârea-pilot C.E.D.O. a reamintit că "statului 
pârât trebuie să i se lase o marjă largă de apreciere pentru a alege măsurile destinate să 
garanteze respectarea drepturilor patrimoniale sau să reglementeze raporturile de 
proprietate din ţară şi pentru punerea lor în aplicare" şi că "punerea în balanţă a drepturilor 
în cauză şi a câştigurilor şi pierderilor diferitelor persoane afectate de procesul de 
transformare a economiei şi a sistemului juridic al statului constituie un exerciţiu de o 
dificultate deosebită, presupunând intervenţia diverselor autorităţi interne" (paragraful 233).  

 De altfel, chiar dacă, în situaţia în care există o decizie sau dispoziţie administrativă 
ori o hotărâre judecătorească definitivă, devenită irevocabilă, prin care s-a stabilit dreptul la 
despăgubiri, părţile se pot prevala de existenţa unui "bun", în sensul Convenţiei, garanţiile 
oferite de art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie trebuie să fie funcţionale în cadrul 
procedurii de executare a "valorii patrimoniale" astfel stabilite.  

 Or, mecanismul eficient de protecţie a drepturilor garantate de art. 6 din Convenţie şi 
de art. 1 din Primul Protocol adiţional, la care se referă C.E.D.O. în hotărârea-pilot 
pronunţată în Cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României, presupune tocmai 
stabilirea unui sistem eficient şi previzibil de executare într-un timp rezonabil a deciziilor şi 
dispoziţiilor administrative sau a hotărârilor judecătoreşti irevocabile.  

 În acelaşi sens, în Cauza Flaimbat împotriva României, C.E.D.O. a arătat că nu 
contestă marja de apreciere de care beneficiază statele de a implementa proceduri 
administrative prealabile accesului concret şi efectiv la o instanţă, că "nu contestă nici 
eficienţa pe care o poate avea procedura prevăzută de Legea nr. 10/2001, în special pentru 
stabilirea calităţii de persoană ce poate beneficia de dreptul la despăgubire şi pentru 
propunerea metodei de despăgubire", dar "executarea deciziei administrative sau judiciare 
definitive se face tot prin intermediul procedurii prevăzute de Legea nr. 247/2005 şi, prin 
urmare, prin intermediul Fondului „Proprietatea”. 

 Prin hotărârea-pilot pronunţată în Cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva 
României, C.E.D.O. a analizat din nou noţiunile de "bun actual" şi "valoare patrimonială" şi a 
statuat că existenţa unui "bun actual" în patrimoniul unei persoane este în afara oricărui 
dubiu dacă, printr-o hotărâre definitivă şi executorie, instanţele i-au recunoscut acesteia 
calitatea de proprietar şi dacă în dispozitivul hotărârii ele au dispus în mod expres restituirea 
bunului.  

 Prin urmare, C.E.D.O. a dus mai departe raţionamentul în ceea ce priveşte existenţa 
unui "bun actual" şi a statuat că nu este suficient să existe o hotărâre irevocabilă anterioară 
prin care să se constate nevalabilitatea titlului statului, ci trebuie să existe şi o dispoziţie în 
sensul restituirii bunului către reclamant.  

 Cât priveşte "valoarea patrimonială", C.E.D.O. a statuat în hotărârea-pilot că aceasta 
se bucură de protecţia oferită de art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1 la Convenţie, atunci când 
"interesul patrimonial" ce rezultă din simpla constatare a ilegalităţii naţionalizării este 
condiţionat de întrunirea de către partea interesată a cerinţelor legale în cadrul procedurilor 
prevăzute de legile de reparaţie şi de epuizarea căilor de atac prevăzute de aceste legi.  

 Şi sub acest aspect C.E.D.O. a fost mult mai concretă în hotărârea-pilot, subliniind 
ideea că, pentru a exista o valoare patrimonială, nu este suficient ca legea să consacre un 
drept de care beneficiază reclamantul, fiind necesar şi ca instituţiile competente potrivit 
dreptului intern să constate că reclamantul îndeplineşte condiţiile pentru a beneficia de 
dreptul consacrat prin lege.  

 În aceste circumstanţe, obligarea pârâţilor la plata  despăgubirilor, motivat de faptul 
că reclamanţii beneficiază de garanţiile oferite de art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1 la 



Convenţie, iar procedura instituită de Titlul VII al Legii nr.247/2005 nu garantează plata 
efectivă a acestora într-un termen rezonabil, nu poate fi primită, din moment ce, Ia 
momentul sesizării instanţei, reclamanţii nu au un bun şi nici o creanţă suficient consolidată, 
de natură a-i face să se prevaleze de o speranţă legitimă, în sensul art. 1 din Protocolul 
adiţional nr. 1 la Convenţie întrucât nu au epuizat procedura specială prevăzută de legile de 
reparaţie, precum şi căile de atac prevăzute de aceste legi.  

 Procedura în faţa Fondului „Proprietatea” este o procedură execuţională, care 
intervine după ce dreptul este stabilit prin decizia Comisiei Centrale de Stabilire a 
Despăgubirilor sau hotărârea instanţei, iar rolul statului, în respectarea dispoziţiilor art. 6 din 
Convenţie şi ale art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie, este acela de a-şi construi un 
mecanism apt să asigure în mod eficient şi la timp executarea hotărârilor judecătoreşti prin 
care se consacră drepturi civile persoanelor fizice, acest rol neputând fi cenzurat pe calea 
prezentei acţiuni civile prin care reclamanţii tind la schimbarea mecanismului de achitare a 
despăgubirilor care urmează eventual a fi stabilite. 

Pentru aceste considerente de fapt şi de drept Curtea, în temeiul art.296 C.pr.civ., va  
respinge ca nefondat apelul declarat de reclamanţii M.L. şi M.E., împotriva sentinţei civile nr. 
951 din 17 noiembrie 2011 a Tribunalului Cluj, pe care o menţine ca fiind legală şi temeinică. 
(Judecător Anca Adriana Pop) 

 

14. Îmbogăţire fără justă cauză. Caracter subsidiar în raport cu răspunderea 
contractuală 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 15/A din 17 februarie 2012  

Prin sentinţa civilă nr. 981 din 22.11.2011, pronunţată de Tribunalul Cluj s-a admis 
excepţia inadmisibilităţii. 

 S-a respins ca inadmisibilă acţiunea civilă formulată de reclamanta P.E., împotriva 
pârâţilor G.V. şi C.I.. 

 A fost obligată reclamanta să achite pârâţilor 8000 lei cheltuieli de judecată.  
 Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut următoarele: 
 Acţiunea promovată de reclamantă are ca obiect obligarea pârâţilor în solidar, la plata 

sumei de 142.240 euro şi a dobânzilor aferente, începând cu data de 30.10.2010“ cu titlu de 
îmbogăţire fără justă cauză, suma  transferată de reclamantă şi rămasă în detenţia pârâţilor, 
fără cauză şi fără a exista nici o legătură  de cauzalitate  între diminuarea patrimoniului  
reclamantei cu această sumă  şi creşterea fără temei a patrimoniului pârâţilor cu aceiaşi 
sumă. ”.  

 Suma  pretinsă de reclamantă constituie contravaloarea  imobilului evidenţiat în Cf 
nr. 4188 Baciu nr. cad. 681, care a  format obiectul mai multor tranzacţii încheiate între 
reclamantă şi pârâţi. 

 Atât în motivarea cererii cât şi în concluziile scrise ca urmare a punerii în discuţie a 
excepţiei inadmisibilităţii reclamanta a arătat că a virat iniţial suma a cărei restituire o cere în 
baza unui contract de vânzare-cumpărare cu preţ simulat, ca avans de preţ, iar pentru faptul 
că nu a achitat întregul preţ prin prestaţie echivalentă pârâţii au  executat silit obligaţia de 
plată a restului de preţ, redevin proprietari ai imobilului vândut şi fără a exista o cauză 
juridică a acestui fapt deţin în patrimoniu atât imobilul vândut iniţial cât şi avansul. 

 Între părţile în litigiu s-au încheiat o serie de contracte, în măsura în care au fost 
prezentate de către părţi, tribunalul punând în vedere acestora să le depună, acestea fiind în 
ordine cronologică următoarele: 

- antecontractul de vânzare-cumpărare sub semnătură privată încheiat în 12.09.2007 
prin care se promite vânzarea de către pârâtul G.V. în favoarea reclamantei a terenului în 
suprafaţă de 4200 mp din extravilanul localităţii Baciu pentru suma de 285.600 euro din 
care s-a achitat suma de 42.840 euro la momentul încheierii actului, 99.960 euro, adică 35 % 
se va achita la 15.11.2007, iar suma de 142.8000 euro adică 50%, se va achita în următoarea 
modalitate: 46.800 euro  în 15.12.2008, iar 96.000 euro prin prestaţie prin echivalent, 



respectiv reclamanta s-a obligat să transfere dreptul de proprietate asupra  trei apartamente  
fiecare de câte 2 camere din imobilul/imobilele ce le va ridica pe teren, 

-contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub numărul 579/28.02.2008 prin care 
s-a vândut terenul menţionat pentru preţul de 554.000 lei achitat, preţ recunoscut de către 
părţile litigante ca fiind simulat raportat la antecontractul precizat anterior 

- antecontractul de vânzare-cumpărare sub semnătură privată încheiat în 29.02.2008 
prin care reclamanta promite vânzarea în favoarea pârâtului C.I. a unui apartament din 
imobilul ce urmează a fi edificat pe terenul vândut, preţul fiind stabilit la suma de 135.000 lei 
pe care l-a încasat la data semnării actului 

- antecontractul de vânzare-cumpărare sub semnătură privată încheiat în 29.02.2008 
prin care reclamanta promite vânzarea în favoarea pârâtului G.V. a două apartamente din 
imobilul ce urmează a fi edificat pe terenul vândut, preţul fiind stabilit la suma de 99.000 lei 
pentru  fiecare, pe care l-a încasat la data semnării actului 

-antecontractul de vânzare-cumpărare sub semnătură privată încheiat în 17.07.2008  
prin care reclamanta promite vânzarea în favoarea pârâtului G.V. a două apartamente din 
imobilul ce urmează a fi edificat pe terenul vândut, preţul fiind stabilit la suma de 60.000 
euro care se consideră achitat ca prestaţie echivalentă conform antecontractului de vânzare-
cumpărare sub semnătură privată încheiat în 17.07.2008 

-contractele de împrumut autentificate sub nr. 943 şi 944/24.11.2008 prin care pârâţii 
împrumută reclamantei suma de  64.000 euro, pârâtul G.V. şi 45.000 euro, celălalt pârât, 
stabilindu-se o ipotecă de rangul I, respectiv II asupra terenului menţionat anterior, despre 
care reclamanta a arătat că au fost simulate, reprezentând o garanţie a restului de preţ 
neachitat sau a obligaţiei de a transfera proprietatea asupra unor apartamente, iar pârâţii au 
susţinut că de fapt reprezintă o novaţie obiectivă. 

 Pârâţii prevalându-se de aceste din urmă contracte ca urmare a neachitării sumelor 
de bani au executat-o pe reclamantă adjudecând imobilul în contul creanţelor lor pentru 
preţul de 101.493 euro. 

 Cu toate acestea, în mod injust în opinia reclamantei aşa cum s-a arătat anterior 
pârâţii au încasat atât avansul de 42.840 euro din antecontractul privind terenul şi au 
adjudecat şi terenul în cele din urmă. 

 Tribunalul a apreciat însă că suma încasată respectiv adjudecarea imobilului s-a 
realizat în baza convenţiilor încheiate între părţile litigante aceasta având mijloace judiciare 
speciale pentru constatarea nevalabilităţii sau constatarea simulării unora dintre acestea cu 
eventuala consecinţă a restituiri unor sume de bani achitate, fiind lipsit de relevanţă faptul că 
valoarea terenului a scăzut foarte mult raportat la momentul încheierii antecontractului de 
vânzare-cumpărare al acestui imobil când s-a stabilit un preţ de 285.600 euro faţă de 101.493 
euro cu cât s-a adjudecat în contul creanţei şi că în cele din urmă acest bun a ieşit din 
patrimoniul reclamantei atâta timp cât a constituit garanţie ipotecară.    

 În literatura de specialitate s-a apreciat că una dintre condiţiile juridice ale intentării 
acţiunii în restituire este absenţa oricărui alt mijloc juridic pentru recuperarea de către cel 
care şi-a micşorat patrimoniul a pierderii suferite, vorbindu-se în acest sens despre caracterul 
subsidiar al acţiunii de restituire întemeiată pe îmbogăţirea fără justă cauză. 

 Altfel spus, însărăcitul poate recurge  la această acţiune doar atunci când el nu are şi 
nici nu a avut o altă cale de drept, nici o altă acţiune în justiţie pentru valorificarea dreptului 
său la reparaţie.  

 Practica judecătorească a subliniat  că acţiunea din contract exclude acţiunea pentru 
îmbogăţirea fără just temei.  

 Împotriva acestei sentinţe a  declarat  apel în termen legal reclamanta, solicitând 
desfiinţarea şi trimiterea spre rejudecare constatând că prima  instanţă în mod greşit a 
soluţionat cauza fără a  intra în cercetarea fondului, prin constatarea  inadmisibilităţii 
acţiunii. 

 În motivarea apelului reclamanta a arătat  că nu există o altă cale legală pentru 
valorificarea dreptului său, toate actele  juridice  încheiate între părţi fiind sau revocate sau 
şi-au încetat efectele. 

 În contractul autentic  iniţial prin care  intimaţii au înstrăinat terenul apelantei, s-a  
menţionat că preţul s-a achitat  integral, deşi în fapt  exista  un rest de plată. 



 Restul de plată a fost  novat în obligaţia de a transmite un drept real, asupra unei 
construcţii viitoare pe care urma să o edifice apelanta asupra terenului. 

 Deoarece  ridicarea  construcţiei întârzia, obligaţia a fost  novată în aceea de obligaţie 
de a restitui la scadenţă un împrumut simulat. 

 Cum suma  „împrumutată” nu a fost restituită la scadenţă, intimaţii au adjudecat 
terenul aflat iniţial tot în patrimoniul lor, reţinând şi preţul achitat  iniţial de apelantă. 

 Urmare a acestor acte  juridice  încheiate  între părţi apelanta solicită  obligarea 
pârâţilor la restituirea sumei de 142.240 euro, cu titlu de  îmbogăţire fără justă cauză, fiind  
incident  art. 992  Cod  civil, întrucât  pârâţii, în deplină cunoştinţă de  cauză, prin manopere  
comune, au primit  şi păstrat  ce nu le era  în debit.  

 Prin întâmpinarea formulată intimaţii au solicitat  respingerea apelului ca nefondat şi 
obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de  judecată. 

 În susţinerea  întâmpinării  au arătat  că nu sunt  îndeplinite  cerinţele art. 297  Cod 
proc.civ., pentru trimiterea cauzei spre rejudecare, întrucât din considerentele  hotărârii 
primei instanţe rezultă că aceasta a analizat cererea  reclamantei, reţinând  corect  că 
reclamanta avea  la  dispoziţie alte mijloace judiciare la care să apeleze. 

  Analizând apelul formulat prin prisma motivelor invocate, curtea  constată că 
acesta este nefondat, urmând a fi respins. 

 Reclamanta a  promovat prezenta acţiune în pretenţii, întemeindu-şi cererea  pe 
principiul îmbogăţirii fără justă cauză. 

 Între părţi s-au încheiat în perioada 12.09.2007-24.11.2008 mai multe contracte, 
având ca obiect terenul în suprafaţă de 4200 mp situat în loc. Baciu, promisiunea 
reclamantei de vânzare a unor apartamente din construcţia ce urma să o edifice asupra 
acestui teren în favoarea fiecăruia dintre cei doi pârâţi, precum şi un împrumut acordat  de  
către cei doi pârâţi reclamantei, garantat cu ipotecă asupra terenului în suprafaţă de 4200 
mp. 

 Succesiunea  în timp şi conţinutul actelor  juridice a fost  prezentată anterior, în 
expunerea  considerentelor  hotărârii primei instanţe. 

 Reiese  că între părţi au fost  încheiate  mai multe  contracte prin care acestea  şi-au 
remis reciproc sume de bani: reclamanta  pârâţilor în schimbul terenului în suprafaţă de 
4200 mp, pârâţii reclamantei în schimbul apartamentelor pe care aceasta a promis să le 
vândă, precum şi cu titlu de  împrumut. 

 Existenţa acestor acte juridice încheiate  între părţi dă posibilitatea fiecărei părţi 
contractante ca  în ipoteza neîndeplinirii obligaţiilor asumate prin acestea să recurgă la 
proceduri judiciare, fie  în vederea obţinerii pe cale  judecătorească a contraprestaţiei, fie în 
vederea rezilierii şi repunerii părţilor în situaţia anterioară încheierii acestor acte. 

 Aşa cum reiese  din sentinţa civilă nr. 5336/2011 a Judecătoriei Cluj-Napoca (f. 59-66 
dosar fond), reclamanta a  şi recurs  la  o astfel de procedură, solicitând în contradictoriu cu  
pârâţii din prezentul dosar constatarea  nulităţii absolute a contractelor de  împrumut cu 
garanţie imobiliară, autentificate  sub  nr. 943/24.11.2008 şi sub nr. 944/24.11.2008 şi 
restabilirea  situaţiei anterioare. Prin hotărârea  menţionată acţiunea reclamantei a fost 
respinsă. 

 Având  în vedere existenţa  unor contracte încheiate între părţi, curtea  constată că, în 
mod corect, raportat la caracterul subsidiar al acţiunii întemeiate pe principiul îmbogăţirii 
fără justă cauză, prima   instanţă a dat eficienţă excepţiei inadmisibilităţii acţiunii promovate 
de către reclamantă. 

 Recurgerea  la o acţiune  fundamentată pe acest principiu, este admisibilă în situaţia 
în care  partea nu are la  dispoziţie nici un alt  mijloc  juridic pentru a-şi recupera bunul 
pierdut din patrimoniul său, care, fără a exista nicio justificare legală, a intrat  în patrimoniul 
altei persoane, sporindu-l. 

 În speţă însă reclamanta a  încheiat  cu pârâţii mai multe contracte în baza  cărora a 
remis acestora sume de bani cu privire la care susţine că patrimoniul i-a fost  diminuat cu 
suma pe care o solicită în prezenta acţiune. 

 La  rândul lor, pârâţii au remis acesteia diverse sume de bani. 
 Existând aceste  contracte, în vederea valorificării pretenţiilor reclamanta are  la  

îndemână promovarea unor acţiuni grefate pe răspunderea civilă contractuală. Posibilitatea 



promovării acestora o  exclude  pe aceea a  promovării unei acţiuni grefate pe răspunderea 
întemeiată pe îmbogăţirea fără just temei. 

 Prin urmare, statuările primei instanţe sub aspectul inadmisibilităţii prezentei acţiuni 
sunt  întemeiate. 

 Potrivit  art. 137 alin. 1 Cod proc. civ., instanţa se  pronunţă întâi asupra  excepţiilor 
de procedură şi asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea  în 
fond a pricinii. Excepţia  inadmisibilităţii se  încadrează în categoria  excepţiilor de fond, 
astfel încât, critica  potrivit căreia în mod greşit   instanţa nu a cercetat  fondul cauzei nu este 
întemeiată. 

 În fine, este de menţionat  faptul că novaţia, ca mijloc de transformare a  obligaţiei, a  
fost  invocată pentru prima dată în apel, potrivit  art. 294  alin. 1  Cod proc. civ., schimbarea 
cauzei cererii de chemare  în judecată nefiind  admisibilă în calea de atac.  

 Pentru aceste  considerente, în baza  art. 296 Cod proc.civ., apelul va fi respins ca 
nefondat. 

   În temeiul art. 274 alin. 1  Cod proc.civ., apelanta va fi obligată  să plătească 
intimaţilor G.V. şi C.I. suma de 9.920 lei, cheltuieli de judecată în apel, reprezentând 
onorariu avocat.(Judecător Marta Vitos) 

 
 

15. Prescripţie. Acţiune întemeiată pe dreptul comun împotriva Statului Român, 
pentru obligare la repararea prejudiciului moral ca urmare a unei condamnări 

din anul 1950. Data de la care curge termenul de prescripţie 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 853 din 24 februarie 2012 
Prin sentinţa civilă nr. 2540/10.06.2011, pronunţată de Judecătoria Turda s-a admis 

excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, invocată de instanţă din oficiu. 
S-a respins ca prescrisă acţiunea civilă formulată de reclamanta Z.M., în 

contradictoriu cu pârâtul Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice,  având ca obiect 
pretenţii. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în considerentele 
sentinţei următoarele: 

„În fapt, potrivit înscrisurilor depuse la dosar în probaţiune, antecesorul reclamantei, 
defunctul S.A. (tată) a fost condamnat în anul 1950 la o lună închisoare pentru fapta de 
răspândiri false, fiind internat de către Securitatea Turda cu ordinul nr. 1466/05.IV.1951. La 
data de 31.V.1951 este eliberat definitiv. Prin decizia nr. 287/1951 defunctul S.A. a fost închis 
la Colonia de muncă nr. 4 Castelu pentru o perioadă de 12 luni începând cu data de 
16.08.1951, ulterior perioada de detenţie fiind majorată cu 24 de luni prin decizia nr. 
588/1952. La data de 21.02.1953 a fost eliberat de către Comisia MSS nr. 17828/53. 

Reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 998-999 Cod civil, situaţie în 
care potrivit art. 3 din Decretul nr.167/1958 privind prescripţia extinctivă acţiunea este 
supusă termenului de prescripţie de 3 ani.  

Ca urmare instanţa urmează a analiza raportat la situaţia de fapt reţinută, care este 
data de la care a început să curgă termenul de prescripţie. 

Potrivit susţinerilor reclamantei, termenul de prescripţie a început să curgă de la data 
intrării în vigoare a legii nr. 221/2009, invocând în acest sens dispoziţiile art. 5 alin. 1 din 
acest act normativ. 

Instanţa apreciază însă că dispoziţiile Legii nr. 221/2009 sunt norme cu caracter 
special aplicabile situaţiilor şi acţiunilor ce intră sub incidenţa sa, neputând fi aplicate şi în 
alte cazuri. Acţiunea reclamantei este întemeiată pe răspundere civilă delictuală, temeiul de 
drept invocat fiind art. 998-999 C. civil, iar nu legea nr. 221/2009.  

Ca atare, sunt aplicabile normele cu caracter general reglementate de Decretul nr. 
167/1958, respectiv art. 8 alin. 1 potrivit căruia, „Prescripţia dreptului la acţiune in repararea 
pagubei pricinuite prin fapta ilicita, începe sa curgă de la data când păgubitul a cunoscut sau 
trebuia sa cunoască, atât paguba cât si pe cel care răspunde de ea”. 



Antecesorul reclamantei a fost eliberat definitiv potrivit înscrisurilor de la dosarul 
cauzei la data de 21.02.1953 şi a decedat la data de 17.05.1984.  

Susţinerile reclamantei în sensul că o acţiune pentru obţinerea de despăgubiri, în 
perioada regimului comunist, ar fi expus-o eventualelor represiuni din partea  Securităţii 
sunt fără îndoială reale. Reclamanta a avut însă posibilitatea de a acţiona după data de 31 
decembrie 1989, respectiv după desfiinţarea Departamentul Securităţii Statului prin Decretul 
nr. 33/1989.  

De altfel, prin adoptarea Decretului Lege nr.118/1990 şi intrarea acestuia în vigoare la 
9 aprilie 1990 s-a recunoscut caracterul politic al condamnărilor  la care au fost supuse unele 
persoane în perioada de după 6 martie 1945, perioada detenţiei fiind considerată vechime în 
muncă, respectiv 1 an de detenţie constituie 1 an şi 6 luni vechime în muncă. Totodată, 
persoanelor condamnate politic li s-a acordat şi o îndemnizaţie lunară de 200 lei/pe an de 
detenţie. Prin acelaşi act normativ foştilor condamnaţi politic li s-a acordat numeroase alte 
drepturi ca: scutirea de la plata taxelor şi impozitelor, asistenţă medicală şi medicamente 
gratuite, transport gratuit în mijloacele de transport în comun, etc.  

Ca atare, începând cu data de 01.01.1990 nu au mai existat  piedici pentru 
introducerea unei acţiuni în justiţie împotriva Statului Român în vederea obţinerii de daune 
morale, astfel încât instanţa urmează a reţine ca dată de la care a început să curgă termenul 
de prescripţie, data de 01.01.1990.  

În aceste condiţii termenul de 3 ani de prescripţie a dreptului material la acţiune s-a 
împlinit la 01.01.1993, reclamanta neinvocând vreun caz de întrerupere/suspendare a 
cursului prescripţiei. 

Raportat la considerentele mai sus invocate, în temeiul art.3 din Decretul lege nr. 
167/1958 instanţa a admis excepţia prescripţiei dreptului la acţiune invocată din oficiu, 
urmând a respinge acţiunea reclamantei ca prescrisă. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel, în termen legal, reclamanta Z.M., 
solicitând admiterea apelului şi, pe cale de consecinţă, să se anuleze sentinţa apelată, cu 
trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanţă, iar în subsidiar, schimbarea sentinţei 
apelate în sensul admiterii acţiunii reclamantei. Cu cheltuieli de judecată. 

Tribunalul Cluj, prin decizia civilă nr. 486/A/01.11.2011, a respins ca nefondat apelul 
reclamantei şi a păstrat în întregime sentinţa atacată. 

Motivând decizia, Tribunalul a reţinut următoarele:   
„În fapt, prin acţiunea sa, reclamanta a solicitat obligarea Statului Român la repararea 

prejudiciului moral suferit de reclamanta şi tatăl ei ca urmare a condamnării acestuia din 
urmă la 1 an, 7 luni şi 5 zile de detenţie şi muncă forţată, condamnare ce a avut la bază raţiuni 
politico-ideologice ale regimului comunist. 

Acţiunea a fost fundamentată pe prevederile dreptului comun în materia răspunderii 
civile delictuale, şi anume art. 998 şi  999 C.civ. 

Apelantul  critica hotărârea susţinând ca prima instanţa in mod greşit nu a analizat 
contextul in care a fost introdusa acţiunea reclamantei, problema prescripţiei necesitând 
nuanţări, întrucât speranţa legitima s-a născut odată cu intrarea in vigoare a Legii 221/2009 
si ca atare termenul de prescripţie  nu  este împlinit. 

In ceea ce priveşte data de la care termenul de prescripţie de 3 ani a început să curgă, 
tribunalul apreciază  că data începerii curgerii  termenului de prescripţie este data intrării in 
vigoarea a  Decretului Lege nr.118/1990 - 9 aprilie 1990, data de la care ulterior căderii 
regimului comunist, s-a recunoscut caracterul politic al condamnărilor, la care au fost supuse 
unele persoane in perioada de după 6 martie 1945. 

Mai mult, tribunalul apreciază ca începând cu data de 01.01.1990 nu a mai existat 
piedici pentru introducerea unei acţiuni in justiţie in vederea obţinerii de daune morale, 
neputându-se retine din acesta perspectiva susţinerile apelantei in sensul ca termenul de 
prescripţie ar fi început doar de la data intrării in vigoare a Legii 221/2009, întrucât acesta 
lege care are un caracter special or reclamanta a întemeiat acţiunea formulata pe dispoziţiile 
art.998-999 C.civ., situaţie in care analizarea momentului de la care a început sa curgă 
termenul de prescripţie, nu poate fi decât in raport de dispoziţiile dreptului comun,  
prevăzute de Decretul-lege nr. 167/1958. 



Cu privire la susţinerea apelantei, in sensul ca prima instanţa, prin modul in care a 
soluţionat cererea, a adus atingere dreptului sau de proprietate al reclamantei, aşa cum a fost 
recunoscut de art. 1 din Protocolul CEDO, întrucât si speranţa legitima dobândeşte calitatea 
de bun  in înţelesul Convenţie, care se bucura de asemenea de protecţia conferita de art. 1 din 
Protocolul 1, tribunalul apreciază ca  art.1 din Protocol garantează bunuri deja existente si nu 
doar  dreptul de a obţine bunuri. 

Curtea s-a pronunţat in decizia Josef Polacek si Libuse Polakova împotriva Republicii 
cehe din 10 iulie 2002, in sensul ca exista o diferenţa intre simpla speranţa de restituire, 
oricât de rezonabila ar fi ea si speranţa legitima  care trebuie sa  aibă o natura concreta si 
trebuie întemeiata pe o dispoziţie legala sau o hotărâre judecătoreasca. 

Ca atare, in speţa nu se poate retine, existenta in patrimoniul reclamantei, a unui bun,  
in înţelesul art1 din Protocolul 1, si care s-ar fi impus a fi respectat. 

In concluzie, tribunalul constata ca instanţa de fond a făcut o corecta aplicare a 
dispoziţiilor legale privind calcularea termenului de prescripţie de 3 ani in care poate fi 
formulata acţiunea reclamantei întemeiata pe dispoziţiile de drept comun, art.998-999 C.civ., 
respingând acţiunea formulata de reclamanta ca fiind prescrisa. 

Din perspectiva considerentelor mai sus arătate,  nu se poate retine  nelegalitatea 
hotărârii pronunţate, motive pentru care tribunalul in temeiul dispoziţiilor art. 296 C.pr.civ., 
va respinge  ca  nefondat  apelul declarat de declarat de Z.M. împotriva Sentinţei civile nr. 
2540/2011 pronunţată la data de 10.06.2011, a Judecătoriei Turda, pe care o păstrează în 
întregime”. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs, în termen legal, reclamanta Z.M., 
solicitând, în principal, admiterea recursului, modificarea deciziei recurate, în sensul 
admiterii apelului, anulării sentinţei primei instanţe şi trimiterii cauzei spre rejudecare, iar în 
subsidiar, modificarea deciziei atacate, în sensul admiterii apelului si al admiterii acţiunii 
reclamantei. Cu cheltuieli de judecată.  

În motivarea recursului au fost invocate prevederile art. 304 pct. 9 C.pr.civ., arătându-
se că soluţia pronunţată de Judecătoria Turda şi menţinută de Tribunalul Cluj, a fost de 
respingere a acţiunii reclamantei fără a-i cerceta fondul, prin admiterea excepţiei prescripţiei 
dreptului material la acţiune, invocată din oficiu.  

Raţionamentul instanţei a fost în esenţă următorul:  
Într-adevăr, Legea nr. 221/2009 a recunoscut dreptul victimelor directe sau colaterale 

ale condamnărilor cu caracter politic din regimul comunist posibilitatea de a obţine 
compensaţii băneşti pentru prejudiciul moral suferit. Potrivit art. 5 alin. 1 din Legea nr. 
221/2009, aceste drepturi pot fi pretinse în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a legii 
(14.06.2009);  

Cu toate acestea, din moment ce reclamanta şi-a fundamentat acţiunea pe dispoziţiile 
dreptului comun (art. 998 - 999 C.civ.), prevederile art. 5 alin. 1 din Legea nr. 221/2009 nu 
sunt incidente, termenul de prescripţie calculându-se potrivit dreptului comun (Decretul nr. 
167/1958).  

Pornind de la prevederile art. 8 alin. 1 coroborat cu art. 3 din Decretul nr.  167/1958, 
dreptul material la acţiune a reclamantei promovată în prezentul dosar a început să curgă 
odată cu căderea regimului comunist şi cu instituirea statului democratic. Astfel, instanţa a 
considerat că termenul de prescripţie a început să curgă la 1.01.1990 şi s-a împlinit la 
1.01.1993.  

Recurenta consideră că soluţia instanţei de apel nu ţine cont de reglementările aduse 
de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, aşa cum au fost ele dezvoltate în 
jurisprudenţa Curţii de la Strasbourg, având în vedere că, potrivit art. 20 din Constituţia 
României, reglementările internaţionale mai favorabile din domeniul protecţiei drepturilor 
omului au aplicabilitate directă, nesocotirea acestora de către instanţa naţională constituie un 
motiv de recurs în sensul art. 304 pct. 9 C.pr.civ.  

Înainte de toate, trebuie abordată poziţia Curţii Constituţionale faţă de daunele 
morale recunoscute de art. 5 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 221/2009. Prin Decizia nr. 
1358/21.10.2010, Curtea Constituţională a calificat drept neconstituţionale prevederile Legii 
nr. 221/2009, care recunoşteau posibilitatea acordării de daune morale victimelor 



condamnărilor cu caracter politic. Motivele de neconstituţionalitate au fost în esenţă 
următoarele:  

Victimele condamnărilor cu caracter politic au mai beneficiat de prevederi legale 
reparatorii în privinţa daunelor morale prin Decretul nr. 118/1990 şi OUG nr. 214/1999;  

 Prin adoptarea unui nou act normativ care urmăreşte repararea prejudiciului moral 
al victimelor condamnărilor politice se încalcă prevederile art. 1 alin. 3 şi 5 din Constituţia 
României şi prevederile Legii nr. 24/2000, creându-se un climat de incoerenţă şi instabilitate 
legislativă.  

Revenind la situaţia reclamantei, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 221/2009 s-a 
născut speranţa legitimă a acesteia de a beneficia de daune morale ca urmare a condamnării 
politice suferite de tatăl său în perioada 1951 - 1953. Ca urmare a condamnării, reclamanta şi 
familia acesteia au suferit profund atât prin pierderea sprijinului material şi moral al tatălui, 
cât şi prin stigmatul social atras de condamnarea unui membru al familiei. Reclamanta a fost 
supusă izolării şi ridiculizării de membrii comunităţii în care locuia, aceştia temându-se că 
orice legătură cu reclamanta îi supune pericolului de a fi condamnaţi drept partizani ai luptei 
împotriva regimului.  

Legea nr. 221/2009, adoptată în mod simbolic la 20 de ani de la căderea regimului 
comunist (la fel cum la împlinirea a 10 ani fusese adoptată OUG nr. 214/1999), a reprezentat 
pentru reclamantă şi mulţi alţii un omagiu adus suferinţei celor care s-au ridicat împotriva 
regimului totalitar şi care au suferit profund de pe urma măsurilor luate de acest regim. 

Parlamentul, acţionând în democraţie în numele voinţei generale a electoratului, a 
adoptat legea în discuţie pentru a reafirma compasiunea şi respectul societăţii actuale faţă de 
suferinţele victimelor regimului comunist. O astfel de iniţiativă legislativă depăşeşte rigorile 
de tehnică legislativă invocate de Curte Constituţională, reprezentând afecţiunea societăţii 
democrate faţă de cei cărora li se datorează această democraţie.  

Speranţa legitimă a reclamantei de a beneficia de prevederile art. 5 alin. 1 lit. a) din 
Legea nr. 221/2009 a reprezentat convingerea, pe de o parte, că suferinţa tatălui său şi a 
familiei sale nu a fost uitată, iar pe de alta, că această suferinţă va fi răsplătită printr-o 
valoare patrimonială.  

Înainte însă de a-şi putea realiza dreptul recunoscut, Curtea Constituţională a 
invalidat textul de lege pe care urma să îşi fundamenteze pretenţiile, aducând o motivare ce 
se apropie mai mult de un regulator politic al procesului legislativ decât de un control de 
constituţionalitate.  

Potrivit jurisprudenţei Curţii de la Strasbourg, speranţa legitimă reprezintă aşteptarea 
justificată şi rezonabilă a unei persoane ca, prin raportare la anumite acte juridice sau 
normative, să înregistreze un anumit beneficiu patrimonial. Atunci când speranţa legitimă 
are o bază juridică solidă, iar persoana în cauză îşi formează convingerea că această bază 
juridică nu poate fi alterată, speranţa legitimă dobândeşte valoare patrimonială, devenind un 
bun în înţelesul art. 1 din Protocolul 1 la CEDO.  

Instanţa de apel a apreciat în mod greşit că speranţa reclamantei de a beneficia de 
despăgubirile recunoscute de Legea nr. 221/2009 nu este una legitimă. Pentru a-şi motiva 
opţiunea, instanţa de apel se referă la jurisprudenţa Joseph Polacek şi Libuse Polackova c. 
Cehiei, unde se arată că art. 1 din Protocolul 1 la CEDO garantează doar bunuri deja existente. 
Instanţa a preluat însă trunchiat cele reţinute de Curte, în speţa indicată, Curtea reţine:  

În această privinţă, Curtea reiterează jurisprudenţa potrivit căreia "proprietatea" în 
sensul articolului 1 din Protocolul nr. 1, se referă fie la "bunuri existente" ( ... ), fie la alte 
active, inclusiv creanţele pentru care reclamantul poate avea cel puţin o "speranţă legitimă" 
de a le vedea realizate. 

În continuare, instanţa de apel reţine că speranţa legitimă trebuie să aibă o natură 
concretă şi trebuie întemeiată pe o dispoziţie legală sau o hotărâre judecătorească. Deşi reţine 
aceste aspecte în mod corect, reclamanta nu înţelege de ce speranţa ei de a obţine 
despăgubirile nu se circumscrie sferei speranţei legitime.  

Raportându-se la prevederile Legii nr. 221/2009, reclamanta a avut toate motivele să 
creadă cu tărie că va beneficia de compensaţiile băneşti oferite de acest act normativ; 
elementele de fapt pe care le-a raportat la actul normativ au fost următoarele: tatăl său 
suferise o condamnare cu caracter politic pentru răspândiri false, executând pedepse 



privative de libertate; reclamanta avea calitate procesuală activă în condiţiile art. 5 alin. 1 din 
Legea nr. 221/2009, în forma în care se afla la intrarea în vigoare; atât reclamanta cât şi 
defunctul său tată au fost suferit traume de ordin psihologic de pe urma condamnării în 
discuţie.  

În condiţiile date, la intrarea în vigoare a Legii nr. 221/2009 a luat naştere speranţa 
legitimă a reclamantei de a beneficia de daune morale în baza Legii nr. 221/2009, cu condiţia 
solicitării lor în termenul de 3 ani prevăzut la art. 5 din Legea nr. 221/2009. Speranţa 
reclamantei a fost alimentată şi de notorietatea admiterii unor acţiuni similare în justiţie.  

Prin intervenţia Curţii Constituţionale (Decizia nr. 1358/2010), speranţa legitimă a 
reclamantei, recunoscută şi protejată prin efectul art. 1 din Protocolul 1 la CEDO a fost 
înşelată. Curtea Constituţională a anticipat de altfel că decizia sa va încălca speranţele 
legitime ale unui număr mare de persoane, încercând să justifice că în situaţia dată nu se 
poate vorbi de o speranţă Legitimă. Citând speţa Slavov ş.a. c. Bulgariei, Curtea 
Constituţională reţine că atunci când intervine un control normal al constituţionalităţii ce are 
ca efect invalidarea unui text privit de subiecţii de drept ca o bază solidă pentru aşteptările lor 
de ordin patrimonial, nu se poate vorbi de o încălcare a speranţei.   

Problema în speţă este că intervenţia Curţii Constituţionale nu a fost un control 
normal de constituţionalitate. Intervenţia Curţii Constituţionale a avut loc pe fondul obligării 
Statului român la plata unor sume semnificative cu titlu de despăgubiri în baza Legii nr. 
221/2009, astfel că a fost nevoie ca prevederile acestui act normativ să fie temperate într-un 
mod sau altul. Deşi decizia Curţii Constituţionale vorbeşte de violarea art. 1 alin. 3 şi 5 din 
Constituţie, nu a existat nicio atingere concretă a valorilor protejate de aceste prevederi. 
Decizia în discuţie nu oferă aşadar o motivare convingătoare, pornind de la o violare reală a 
Constituţiei, ci oferă o motivare vagă pe terenul tehnicii legislative, dincolo de orice 
competenţă a forului constituţional.  

Pornind de la prevederile art. 20 din Constituţia României 4, judecătorul naţional are 
dreptul şi justificarea de a pune la îndoială concluziile Curţii Constituţionale, atunci când 
acestea conduc la violarea unui drept sau speranţe legitime recunoscute prin Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului. Modul în care a motivat Curtea Constituţională admiterea 
excepţiei de neconstituţionalitate a art. 5 alin. 1 din Legea nr. 221/2009 este total 
neconvingător. Instanţa naţională poate şi trebuie să pună la îndoială soluţiile instanţei 
constituţionale, atunci când există indicii serioase că prin aceste concluzii se încalcă un drept 
recunoscut şi protejat de CEDO.  

După cum a arătat recurenta, Legea nr. 221/2009 este un omagiu adus victimelor 
regimului comunist. Ea nu reprezintă o supra-reglementare raportat la prevederile 
Decretului nr. 118/1990, ci o reevaluare a meritelor acestor victime. Pentru prima oară în 
legislaţia naţională se recunoaşte dreptul direct al victimelor condamnărilor politice şi al 
rudelor acestora la repararea daunelor morale suferite, prin acordarea de compensaţii 
băneşti cuantificate de o instanţă de judecată. Legea nr. 221/2009 nu este o repetare a 
regimului de compensare a prejudiciilor morale, ci o evoluţie a acestuia. Nicăieri în 
Constituţia României nu se interzice îmbunătăţirea unui sistem legislativ, iar prin Legea nr. 
221/2009, legiuitorul a îmbunătăţit şi eficientizat regimul de reparare a prejudiciilor suferite 
de victimele condamnărilor politice.  

În concluzie, speranţa legitimă a reclamantei de a beneficia de compensaţii băneşti 
pentru prejudiciul moral suferit de pe urma condamnării tatălui ei şi dreptul de a valorifica 
această speranţă legitimă s-a născut odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 221/2009.  

Dat fiind că prevederile art. 5 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 221/2009 au fost invalidate 
prin efectul deciziei Curţii Constituţionale, singura pârghie recunoscută de dreptul intern 
pentru valorificarea speranţei legitime a reclamantei a rămas răspunderea civilă 
reglementată de art. 998 - 999 C.civ.  

Acesta este motivul pentru care reclamanta a avut convingerea că dreptul său nu este 
prescris, el decurgând din speranţa legitimă născută prin intrarea în vigoare a Legii nr. 
221/2009.  

Instanţa de apel era datoare să contextualizeze introducerea acţiunii reclamantei 
pornind de la art. 998 - 999 C.civ. în termenul de 3 ani recunoscut de Legea nr. 221/2009 şi 
să observe că doar în acest fel reclamanta îşi poate valorifica speranţa legitimă de a obţine 



compensaţii băneşti pentru prejudiciul moral suferit ca urmare a condamnării politice a 
tatălui său.  

Soluţia instanţei reprezintă aşadar o atingere adusă dreptului de proprietate al 
reclamantei aşa cum este recunoscut de art. 1 din Protocolul 1 la CEDO. După cum recurenta 
a arătat deja, în lumina jurisprudenţei de la Strasbourg, speranţa legitimă dobândeşte 
calitatea de bun în sensul Convenţiei şi se bucură de protecţia conferită de art. 1 din 
Protocolul 1.  

Climatul de instabilitate legislativă creat prin intervenţia nejustificată a Curţii 
Constituţionale reprezintă în sine o violare a drepturilor reclamantei, iar instanţa de apel era 
datoare să sesizeze aceste aspecte şi să urmărească restabilirea legalităţii prin acordarea 
daunelor morale cu privire la care reclamanta îşi formase deja o speranţă legitimă.  

Pe de altă parte, susţinerea primei instanţe şi a instanţei de apel că reclamanta putea 
să-şi valorifice dreptul în termen de 3 ani de la căderea regimului comunist, nu ţine cont de 
contextul juridic de la începutul anilor 1990. Era greu de conceput la acel moment ca fiica 
unui fost condamnat politic, decedat la momentul instituirii democraţiei, să acţioneze în 
instanţă Statul Român pentru daune morale şi să aibă succes. Nici după mai bine de 20 de 
ani de democraţie această idee nu este agreată; în Decizia nr. 1358/2010, Curtea 
Constituţională reţine:  

„( ...) 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 criticata se diluează scopul 
pentru care au fost introduse aceste despăgubiri, întrucât nu se poate considera ca 
moştenitorii de gradul II au aceeaşi îndreptăţire la despăgubiri pentru daune morale suferite 
în perioada comunista de predecesorul lor, ca şi acesta din urma.”  

Opinia dominantă este că, atât în materia restituirii de bunuri, cât si în aceea a 
acordării de daune materiale sau morale, statul democrat nu răspunde pentru prejudiciile 
cauzate de regimul totalitar decât dacă îşi asumă în mod expres această obligaţie prin acte 
normative.  

Până la Legea nr. 221/2009 nu a existat nicio recunoaştere expresă a dreptului 
rudelor victimelor condamnărilor politice de a obţine daune morale. Pe de altă parte, dreptul 
recunoscut de art. 5 alin. 1 lit. a) din Lege derivă din principiile răspunderii civile delictuale 
instituite de art. 998 - 999 C.civ., fiind o aplicare de speţă a acestei răspunderi.  

Aşadar, din moment ce s-a recunoscut expres dreptul reclamantei de  beneficia de 
daune morale şi totodată s-a născut speranţa legitimă a reclamantei de a obţine aceste daune, 
cât timp textul legal de referinţă a fost invalidat prin efectul deciziei Curţii Constituţionale, 
reclamanta trebuie să îşi poată valorifica speranţa legitimă fundamentându-şi pretenţiile pe 
art. 998 - 999 C.civ.  

Instanţa naţională poate si trebuie să pună la îndoială judecata de speţă a Curţii 
Constituţionale cât timp soluţia acesteia aduce atingere speranţei legitime a reclamantei, 
recunoscută şi ocrotită de art. 1 din Protocolul 1 la CEDO, astfel cum este el interpretat de 
Curtea de la Strasbourg.   

Reclamanta a introdus acţiunea înăuntrul termenului legal de legal de 3 ani de la 
naşterea speranţei legitime de a obţine compensaţii băneşti pentru prejudiciul suferit.  

Întrucât prima instanţă nu a intrat în cercetarea fondului, iar instanţa de apel a 
menţinut soluţia pronunţată pe excepţia prescripţiei, se impune modificarea deciziei 
recurate, în sensul admiterii apelului, a anulării sentinţei primei instanţe şi a trimiterii cauzei 
spre rejudecare în primă instanţă.  

În măsura în care nu vor fi găsite motive de cuviinţă pentru modificarea deciziei 
recurate în sensul arătat, recurenta solicită modificarea acesteia în sensul admiterii apelului 
şi implicit a acţiunii reclamantei, aşa cum a fost formulată.  

Prin întâmpinarea formulată în cauză, pârâtul intimat Statul Român prin 
Ministerul Finanţelor Publice a solicitat respingerea recursului, cu motivarea că Legea nr. 
221/2009 nu a realizat o repunere în termenul de prescripţie extinctivă de 3 ani, pentru a 
putea fi formulate acţiuni în despăgubiri morale, întemeiate pe dispoziţiile de drept comun, 
în speţă art. 998 – 999 C.civ. 



În mod corect instanţa de fond a admis excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, 
reclamanta neavând un „bun” în sensul jurisprudenţei C.E.D.O., la data intrării în vigoare a 
Legii nr. 221/2009. 

Recursul este nefondat. 
În ceea ce priveşte toate acele critici din memoriul de recurs prin care se invocă 

existenţa unui bun al reclamantei în sensul art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1 la Convenţie, 
existenţa unei speranţe legitime, a unui interes legitim, în sensul jurisprudenţei C.E.D.O. şi a 
dispoziţiilor Convenţiei, precum şi toate acele critici prin care se invocă Legea nr. 221/2009, 
Curtea, din oficiu, la termenul de judecată din 24.02.2012 a invocat excepţia inadmisibilităţii 
schimbării parţiale a cauzei juridice a acţiunii în recurs, excepţie care urmează să fie admisă 
în temeiul art. 316 C.pr.civ., rap. la art. 294 alin. 1 C.pr.civ., având în vedere că în faţa primei 
instanţe, în mod procedural, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea exclusiv pe dispoziţiile art. 
998 – 999 C.civ. 

Prin urmare, în temeiul art. 129 alin. final C.pr.civ., instanţa de fond, şi mai apoi, 
instanţa de apel şi de recurs, sunt ţinute de limitele legalei învestiri a instanţei, pretenţiile 
reclamantei putând fi analizate exclusiv prin prisma temeiului legal invocat exclusiv prin 
cererea introductivă de instanţă, respectiv, prin prisma art. 998 – 999 C.civ.  

Orice alte temeiuri juridice noi, respectiv, Legea nr. 221/2009, dispoziţii 
convenţionale ori constituţionale, sau orice altă jurisprudenţă C.E.D.O., ar fi invocate prin 
memoriul de recurs, acestea reprezintă o schimbare a cauzei juridice a acţiunii în recurs, 
demers inadmisibil prin prisma art. 316 C.pr.civ., rap. la art. 294 alin. 1 C.pr.civ. 

Drept urmare, Curtea urmează să admită excepţia inadmisibilităţii, invocată din oficiu 
la termenul de judecată din 24.02.2012. 

În ceea ce priveşte temeiul juridic, respectiv, cauza juridică a acţiunii, cu care instanţa 
a fost legal şi procedural învestită, respectiv, dispoziţiile art. 998 – 999 C.civ., Curtea constată 
că acţiunea întemeiată pe aceste dispoziţii legale este prescrisă extinctiv, motivat pe 
următoarele considerente: 

Este vădit nefondată susţinerea recurentei, în sensul că acţiunea sa în răspundere 
civilă delictuală, având ca obiect plata unor daune morale de 32.000 euro, pentru prejudiciul 
moral suferit de antecesorul reclamantei, S.A., ca urmare a condamnării sale pe nedrept la un 
an, 7 luni şi 5 zile închisoare, nu ar fi fost cercetată pe fond, având în vedere că, înainte de a 
se putea analiza pe fondul cauzei pretenţiile deduse judecăţii de către reclamantă, respectiv, 
înainte de a se analiza dacă în cauză sunt sau nu întrunite condiţiile necesare pentru 
angajarea răspunderii civile delictuale, în temeiul art. 998 – 999 C.civ., este imperios necesar 
să se verifice dacă, prin raportare la temeiul de drept pe care reclamanta şi-a fundamentat 
cererea introductivă de instanţă, prezenta acţiune a fost sau nu promovată în termenul legal 
de prescripţie extinctivă reglementat de Decretul nr. 167/1958. 

Reclamanta, prin cererea introductivă de instanţă înregistrată pe rolul Tribunalului 
Cluj la data de 08.03.2011, a investit Tribunalul Cluj cu o acţiune în răspundere civilă 
delictuală, întemeiată din punct de vedere juridic exclusiv pe prevederile art. 998 - 999 C. 
civ., având ca obiect acordarea de daune morale pentru prejudiciul moral suferit ca urmare a 
condamnării cu caracter politic a antecesorului său, S.A.. 

Este adevărat că obiectul cererii introductive de instanţă l-a constituit acordarea unor 
daune morale în sumă de 32.000 Euro, dar nu este mai puţin adevărat că acordarea acestor 
daune morale a fost solicitată cu titlul  de reparare a prejudiciului ce a fost cauzat prin 
condamnarea cu caracter politic a antecesorului reclamantei, în temeiul răspunderii civile 
delictuale fundamentate pe prevederile art. 998 - 999 C. civ., Statul Român fiind ţinut, în 
opinia reclamantei, să repare prejudiciile cauzate cetăţenilor săi de organele represive ale 
regimului comunist.  

 Fiind întemeiată din punct de vedere juridic exclusiv pe răspunderea civilă delictuală, 
reglementată de dispoziţiile art. 998 - 999 C. civ., acţiunea trebuia formulată în termenul de 
prescripţie extinctivă  prevăzut de art. 8 alin. 1  rap. la art. 3 alin. 1 teza I din Decretul nr. 
167/1958.  

 Astfel, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958, 
„prescripţia dreptului la acţiune în repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicită, începe să 



curgă de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască, atât paguba cât şi pe 
cel care răspunde de ea”. 

 Întrucât actul normativ mai sus menţionat nu reglementează vreun termen special de 
prescripţie extinctivă în acest caz, este evident că termenul de prescripţie este cel general, de 
3 ani, reglementat de art. 3 alin. 1 teza I din Decretul  nr. 167/1958. 

Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958, 
reclamanta ar fi trebuit să promoveze acţiunea pentru daune morale, întemeiată pe 
răspunderea civilă delictuală reglementată de art. 998 – 999 C. civ., în termen de 3 ani, 
termen care ar fi început să curgă de la momentul la care reclamanta a cunoscut, sau ar fi 
trebuit să cunoască, atât paguba, cât şi pe cel care răspunde de ea.  

Raportat la starea de fapt reţinută de instanţa de fond, este de subliniat faptul că 
reclamanta a cunoscut atât paguba, cât şi pe cel răspunzător de pagubă – Statul Român prin 
organele sale represive din perioada anterioară anului 1989 – cel mai târziu la data de 
22.12.1989, când regimul comunist din România a fost răsturnat. 

Dată fiind realitatea politică anterioară anului 1989, este evident că reclamanta nu 
putea, până la data de 22.12.1989, să recurgă la niciun demers judiciar în scopul reparării 
pagubei cauzată de statul comunist. 

Se pune, aşadar, firesc întrebarea, care era momentul la care reclamanta ar fi putut să 
promoveze o acţiune în justiţie pentru repararea pagubei, pagubă care în niciun caz nu poate 
fi negată, ori să recurgă la vreun alt demers legal în acest sens. 

Curtea apreciază că după data de 22.12.1989 reclamanta era liberă să se adreseze 
oricând unei instanţei de judecată, pentru a pretinde reparaţii pentru prejudiciul ce i-a fost 
cauzat atât antecesorului său, mai ales că, la data de 09.04.1990, în Monitorul Oficial al 
României nr. 50/09.04.1990, a fost publicat Decretul-Lege nr. 118/30.03.1990, privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată 
cu începere de la data de 06.03.1945. 

Este adevărat că acest act normativ nu conţinea nicio prevedere care să  stipuleze 
expres că astfel de persoane, persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 
începere de la data de 06.03.1945, se pot adresa instanţelor de judecată cu acţiuni prin care 
să solicite repararea efectivă, materială, pecuniară, a daunelor fizice şi morale ce le-au fost 
cauzate în perioada de dinaintea anului 1989, dar nu este mai puţin adevărat că acest decret 
reprezenta un punct de pornire în a recunoaşte faptul că  în perioada cuprinsă între 
06.03.1945 – 22.12.1989, în România au existat persoane persecutate pe motive politice şi că 
unor astfel de persoane trebuie să le se recunoască anumite drepturi : recunoaşterea ca 
vechime în muncă şi luarea în  considerare la stabilirea pensiei şi a celorlalte drepturi ce se 
acordă, în funcţie de vechimea în munca, timpul cât o persoană, după data de 6 martie 1945, 
pe motive politice: a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri 
judecătoreşti rămasă definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare 
preventivă pentru infracţiuni politice; a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza 
unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune; a fost 
internată în spitale de psihiatrie;) a avut stabilit domiciliu obligatoriu; a fost strămutată într-
o alta localitate; acordarea unei  indemnizaţii lunare de câte 200 lei, indiferent dacă sunt sau 
nu pensionate, pentru fiecare an de detenţie, internare, domiciliu obligatoriu sau cât au fost 
strămutate; dreptul de a beneficia, în mod gratuit, de asistenta medicală şi medicamente în 
unităţile sanitare de stat etc.  

Curtea constată, aşadar, că în speţă termenul de prescripţie extinctivă  a început să 
curgă de la data intrării în vigoare a Decretului-lege nr. 118/1990, respectiv, la data de 
09.04.1990. 

Prin urmare, prin prisma considerentelor mai sus expuse, Curtea constată că 
momentul de la care a început să curgă termenul de prescripţie extinctivă, în cazul prezentei 
acţiuni, termen reglementat de art. 8 alin. 1 rap. la art. 3 alin. 1 teza I din Decretul nr. 
167/1958, este data intrării în vigoare a  Decretului-lege nr. 118/1990, respectiv 09.04.1990. 

Or, cererea introductivă de instanţă a fost promovată de către reclamantă la data de 
08.03.2011, cu depăşirea evidentă a termenului de prescripţie extinctivă prevăzut de  art. art. 
8 alin. 1 rap. la art. 3 alin. 1 teza I din Decretul nr. 167/1958, 



Nu poate fi primită argumentaţia reclamantei, în sensul că termenul de prescripţie ar 
începe să curgă de la data intrării în vigoare a Legii nr. 221/2009, câtă vreme, termenul 
prevăzut de această lege este aplicabil exclusiv acţiunilor întemeiate doar pe prevederile 
acestei legi, nu şi pe prevederile de drept comun ale art. 998 – 999 C.civ. 

Legea nr. 221/2009 – privind condamnările cu caracter politic şi măsurile 
administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 
-, evident nu se aplică în cauză, în ceea ce priveşte termenul de prescripţie, pentru simplul 
motiv că reclamanta nu şi-a întemeiat acţiunea având ca obiect daune morale pe dispoziţiile 
aceste legi – demers imposibil de realizat, având în vedere că la data promovării cererii 
introductive de instanţă textul art. 5 alin. 1 lit. a din această lege fusese deja declarat 
neconstituţional prin Decizia nr. 1358/2010 a Curţii Constituţionale, iar Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, printr-o decizie dată în soluţionarea unui recurs în interesul legii,  Decizia 
nr. 12/19.09.2011, pronunţată în dosar nr. 14/2011, a statuat că „urmare a Deciziilor Curţii 
Constituţionale nr. 1358/2010 şi nr. 1360/2010, dispoziţiile art. 5 alin. 1 lit. a teza I din Legea 
nr. 221/2009 şi-au încetat efectele şi nu mai pot constitui temei juridic pentru cauzele 
nesoluţionate definitiv la data publicării deciziilor Instanţei de Contencios Constituţional în  
Monitorul Oficial”. 

Pe cale de consecinţă, în temeiul tuturor argumentelor expuse anterior, Curtea 
constată că dreptul la acţiunea în despăgubiri morale în temeiul art. 998 – 999 C.civ., este 
prescris extinctiv, neputându-se reţine, aşa cum nefondat susţine recurenta, necercetarea 
fondului cauzei de către prima instanţă. 

Raportat la această împrejurare, a reţinerii excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune, 
Curtea constată că nu se mai impune analizarea acelor critici din motivele de recurs ale 
reclamantei, referitoare la fondul cauzei deduse judecăţii, respectiv, la întrunirea în cauză a 
condiţiilor necesare angajării răspunderii civile delictuale. 

Legea nr. 221/2009 nu se aplică în cauză, pe de o parte, având în vedere că 
reclamanta nu şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile acestei legi, ci pe dispoziţiile art. 998 – 
999 C.civ., iar pe de altă parte, având în vedere că termenul de prescripţie prevăzut de art. 5 
alin. 1 teza finală din Legea nr. 221/2009, de 3 ani de la data intrării în vigoare a Legii nr. 
221/2009, se aplică exclusiv acţiunilor întemeiate pe prevederile Legii nr. 221/2009, iar nu şi 
acţiunilor întemeiate pe art. 998 – 999 C.civ.  

Toate acele critici din memoriul de recurs prin care se reiterează dispozitivul şi 
considerentele Decizii Curţii Constituţionale nr. 1358/2010, respectiv, prin care se contestă 
cele statuate în cuprinsul acestei decizii, nu pot face obiect al cenzurării de către instanţa de 
recurs, dat fiind că, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. 1 din Legea nr. 47/1992, 
republicată, Deciziile Curţii Constituţionale sunt definitive şi obligatorii de la momentul 
publicării lor în Monitorul Oficial, nemaiputând face obiect al vreunei căi de atac. 

Aşa fiind, în temeiul tuturor considerentelor anterior expuse şi a prevederilor art. 304 
pct. 9 şi art. 312 alin. 1 C.pr.civ., Curtea urmează să respingă ca nefondat prezentul recurs.  
(Judecător Carmen Maria Conţ) 

 
 

16. Erori judiciare. Persoană condamnată la închisoare, ulterior achitată. 
Evaluarea prejudiciului 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 723 din 17 februarie 2012  

Prin sentinţa civilă nr. 989 din 23 noiembrie 2011 a Tribunalului Cluj, s-a admis 
cererea formulată de reclamantul I.P.A., în contradictoriu cu pârâtul STATUL ROMAN  şi a 
fost obligat pârâtul la plata în favoarea reclamantului a sumei de 27.600 Euro, echivalent în 
lei la data plăţii, cu titlul de despăgubiri materiale şi la plata sumei de 320.000 lei cu titlul de 
despăgubiri morale, plus dobânda legală de la data rămânerii definitive şi irevocabile a 
sentinţei şi până la data plăţii.  



S-a dispus recunoaşterea ca şi vechime în muncă a perioadei în care reclamantul a fost 
privat de libertate în mod nelegal, respectiv 25.05.2006 - 23.06.2006 şi  12.06.2008 - 
3.03.2009.  

Pârâtul a fost obligat la plata în favoarea reclamantului a cheltuielilor de judecata în 
cuantum de 6541,2 lei. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că potrivit dispoz. art. 
504 al. 1 C.pr.pen, persoana care a fost condamnată definitiv are dreptul la repararea de către 
stat a pagubei suferite, dacă în urma rejudecării cauzei s-a pronunţat o hotărâre definitivă de 
achitare. 

 Cu privire la aplicabilitatea în cauză a dispoziţiilor art.504 C.pr.pen., tribunalul, în 
urma analizării materialului probator existent la dosar, a constatat că situaţia reclamantului 
se încadrează pe deplin în dispoziţiile textului legal citat. 

 Astfel, s-a constatat din hotărârile judecătoreşti depuse la dosar, că reclamantul a fost 
condamnat în lipsă pentru săvârşirea unei infracţiuni de înşelăciune în baza art. 215 C.pen, 
prin Sentinţa penală nr. 5/2005 a Tribunalului Teleorman, la o pedeapsă de 5 ani închisoare 
cu executare. 

 Având în vedere că  reclamantul îşi avea reşedinţa în Spania, s-a emis un mandat 
internaţional de executare, acesta fiind depistat pe teritoriul statului spaniol şi reţinut, fiind 
privat de libertate în baza mandatului de executare din data de 25.05.2006 şi până în data de 
23.06.2006, când a fost eliberat pe cauţiune. Reclamantul a fost nevoit însă să rămână pe 
teritoriul statului spaniol până la extrădare.  

 La data de 12.06.2008 reclamantul a fost extrădat, fiind predat autorităţilor române, 
ulterior fiind încarcerat până la data de 3.03.2009 când a fost eliberat. 

 În baza art. 522 C.pr.pen, după extrădare reclamantul a înaintat autorităţilor judiciare 
competente o cerere de rejudecare a procesului penal, cererea fiind admisă de către 
Tribunalul Teleorman prin Sentinţa penală nr. 23/2009. 

 Prin sentinţa menţionată a fost anulată sentinţa penală în baza căreia s-a emis 
mandatul de executare, reclamantul fiind condamnat din nou la o pedeapsă cu închisoare în 
cuantum de 3 ani şi 4 luni, dispunându-se suspendarea executării pedepsei sub supraveghere 
şi totodată punerea de îndată în libertate. 

 Prin Decizia penală nr. 13/2010 a Curţii de Apel Bucureşti, s-a admis apelul declarat 
de către reclamant împotriva sentinţei de condamnare, fiind desfiinţată sentinţa mai sus 
menţionată, dispunându-se achitarea reclamantului în baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 
10 lit. b C.pr.pen, respectiv fapta săvârşită de reclamant nefiind prevăzută de legea penală . 

 Ca urmare, contrar opiniei pârâtului care susţine că nu sunt întrunite condiţiile de 
admisibilitate ale art. 504 al. 1 C.pr.pen, tribunalul a reţinut că atâta timp cât reclamantul a 
fost condamnat definitiv, fiind privat de libertate şi ulterior, în urma rejudecării, a fost achitat 
pentru că fapta sa nu era prevăzută de legea penală, cerinţele art. 504 al. 1 C.pr.pen. sunt 
îndeplinite.  

 În consecinţă, reclamantul are dreptul la despăgubiri pentru perioada în care a fost 
privat de libertate.  

 Cu privire la cuantumul despăgubirilor, reclamantul a solicitat un total de 300.000 
Euro cu titlul de daune morale şi materiale din care, potrivit precizării de acţiune depuse la 
data de 2.11.2011, suma de 42860 reprezintă daune materiale, iar diferenţa până la 300.000 
Euro reprezintă daune morale. 

 Mai susţine reclamantul că acordarea acestor daune se impune având în vedere 
consecinţele grave pe care le-a cauzat privarea sa de libertate în mod nelegal.  

 În acest sens, din declaraţiile martorilor audiaţi, instanţa reţine că reclamantul şi-a 
pierdut aprecierea şi stima colegilor spanioli, toate eforturile sale de a-şi câştiga un renume 
bun prăbuşindu-se în momentul reţinerii. Acesta şi-a pierdut locul de muncă, a fost silit ca 
împreună cu familia să părăsească locuinţa şi statul de reşedinţă şi să se întoarcă în România, 
deşi intenţia familiei a fost să se stabilească definitiv în Spania, unde fiica părţilor a şi fost 
înscrisă la şcoală.  

 Instanţa a mai reţinut că privarea sa de libertate a produs suspiciuni în raport cu 
persoana reclamantului din partea vecinilor, a colegilor şi a celorlalţi cunoscuţi. A fost 
încătuşat şi astfel a fost transportat pe avion în momentul extrădării, aducându-i-se o gravă 



atingere demnităţii. Ulterior a fost deţinut în condiţii necorespunzătoare şi supus abuzurilor 
din penitenciare, condiţiile de detenţie reieşind din rapoartele organizaţiilor 
neguvernamentale depuse la dosar.  

 Şi sănătatea reclamantului a avut de suferit, slăbind mult, astfel încât cunoscuţii care 
l-au vizitat au afirmat că nu l-au recunoscut. 

 Reclamantul a mai susţinut că urmările negative ale privării de libertate au continuat 
şi după eliberare şi chiar după achitare, reclamantul nereuşind să se angajeze, posibilii 
angajatori manifestând rezerve atunci când aflau că reclamantul a fost închis. 

 Tribunalul a mai reţinut că reclamantul a fost privat de libertate în două etape, 30 zile 
între data de 25.05.2006 şi până la data de 23.06.2006 şi  8 luni şi 17 zile, între data de 
12.06,2008 şi până la data de 3.03.2009, cumulând aproximativ 9 luni  în care a fost în 
detenţie. 

 La data primei sale reţineri, reclamantul a fost angajat, tocmai îşi achiziţionase un 
apartament cu credit bancar, iar situaţia sa era stabilă în Spania, reţinerea producându-i 
grave prejudicii atât materiale cât şi morale  

 Pe lângă şocul psihic produs la aflarea veştii condamnării sale în lipsă, rezultă din 
înscrisurile de la dosar că autorităţile spaniole i-au refuzat prelungirea autorizaţiei de 
reşedinţă, pierzându-şi serviciul, familia sa fiind supusă unor aprecieri negative din partea 
vecinilor, prietenilor şi colegilor de muncă. 

 Reclamantul a fost eliberat provizoriu prin hotărârea judecătorească din 26.05.2006 
fiind obligat însă să nu părăsească teritoriul spaniol şi să se înfăţişeze săptămânal la tribunal. 

Ulterior eliberării reclamantul a aşteptat extrădarea sa în condiţiile impuse prin 
hotărârea de eliberare, aceasta producându-se însă doar la data de 12.06.2008, la 
aproximativ doi ani după eliberarea pe cauţiune.  

În această perioadă reclamantul a fost lipsit parţial de venituri, din acest motiv 
suferind întreaga familie, deoarece reclamantul era singurul întreţinător al familiei.  

Reclamantul a încercat să îşi găsească un loc de muncă însă datorită faptului că avea 
probleme cu autorităţile judiciare, era privit cu suspiciune şi neîncredere reuşind doar pe o 
perioadă relativ scurtă să mai fie angajat. 

 Astfel, din 3.07.2006 şi până în 2.01.2007 reclamantul a avut încheiat un contract de 
muncă cu societatea M.P.. 

Din 3.01.2007 până în 27.03.2007 reclamantul a fost din nou angajatul aceleiaşi 
societăţi, iar pentru că procedura de extrădare s-a prelungit şi reclamantul avea nevoi de 
venituri, în perioada 30.04.2008-29.05.2008 a fost angajat al societăţii T.E. 

 Astfel, tribunalul a reţinut că din 25.05.2006, data primei reţineri, şi până la 
3.03.2009, data eliberării, reclamantul a lucrat şi a obţinut venituri doar în 10 luni. 

 Datorită faptului că momentul reţinerii în baza mandatului de executare eliberat în 
baza sentinţei penale ulterior anulată, a produs reclamantului consecinţe negative din punct 
de vedere financiar,  tribunalul a apreciat că se cuvine acordarea unor despăgubiri materiale 
reclamantului, până în momentul în care acesta a fost eliberat, chiar dacă în această perioadă 
nu s-a aflat în permanenţă în stare de detenţie, deoarece pierderea veniturilor materiale a 
fost cauzată de punerea în executare a mandatului emis în baza sentinţei de condamnare, 
ulterior anulată.  

 Există la dosar declaraţiile martorilor care susţin că reclamantul a fost în 
imposibilitate de a obţine un loc de muncă decent, aceeaşi martori arătând şi că reclamantul 
era singurul întreţinător al familiei, prin reţinerea sa şi pierderea locului de muncă fiind 
afectată întreaga familie.    

 Declaraţia martorei I.F.R., cetăţean spaniol, prietenă şi vecină cu reclamantul, a 
arătat că costurile vieţii în Spania corespunzător cu nivelul de viaţă al reclamantului se ridică 
la 700-1000 Euro lunar, întreţinere, alimentaţie, igienă, transport, etc. 

 A mai precizat martora că ştie despre contractarea unui împrumut de către reclamant 
rata situându-se între 350-400 Euro.  

 Tot martora a declarat şi că reclamantul avea un venit în valoare de 1200 Euro lunar. 
Soţia nu lucra, iar fetiţa era înscrisă în clasa I la şcoală. 



 Tot din declaraţiile martorilor rezultă şi împrejurarea că soţia reclamantului, rămasă 
fără venituri a fost nevoită să înstrăineze autoturismul cumpărat de familie, pentru a se putea 
întreţine împreună cu fiica sa în Spania. 

Având aceste elemente la dispoziţie, reţinând că s-a depus la dosar şi contractul de 
credit, tribunalul a apreciat că acordarea daunelor astfel cum au fost acestea solicitate şi 
astfel cum rezultă din declaraţiile martorilor, depăşesc sensibil valoarea salariului lunar al 
reclamantului. 

 Din acest motiv, instanţa de fond a apreciat că o reparaţie justă a prejudiciului 
material efectiv cauzat se compune din nivelul venitului lunar pe care reclamantul îl realiza la 
data reţinerii, 1200 Euro, aşa cum rezultă din declaraţiile martorilor. Din acest venit, 
reclamantul îşi întreţinea întreaga familie şi îşi achita şi rata pentru creditul contractat. 

 Cu privire la perioada pentru care se va acorda reclamantului venitul nerealizat, 
instanţa de fond a apreciat că se cuvine acordarea acestui venit pe o perioadă de 23 luni 
calculate între data primei reţineri şi data eliberării, minus lunile lucrate, având în vedere că 
reclamantul a lucrat şi a obţinut totuşi venituri pe o perioadă de 10 luni. 

 Cu privire la suma de 5000 Euro, reprezentând costul onorariilor de avocat plătite de 
reclamant aferente procesului penal, dovada efectuării acestor cheltuieli nu se regăseşte la 
dosar, astfel încât acestea nu au putut fi acordate. 

 Alte despăgubiri solicitate după momentul eliberării cu motivarea că reclamantul nu 
şi-a mai găsit un loc de muncă  nu mai pot fi acordate, instanţa de fond apreciind 
consecinţele materiale ale  privării de libertate ca fiind epuizate în acest moment. 

 Cu referire la daunele morale, tribunalul a apreciat că şi acordarea acestora este 
justificată pe deplin în cauză. 

 Din cauza reţinerii sale în mod nelegal, s-au produs consecinţe însemnate pe planul 
vieţii personale şi sociale  a reclamantului precum şi a familiei sale, astfel cum au fost 
descrise acestea anterior. 

Consecinţele s-au răsfrânt şi asupra familiei, fetiţei fiindu-i ascunsă problema 
judiciară în care se afla reclamantul, iar soţia fiind obligată să apeleze la ajutor financiar din 
partea rudelor pentru a se putea întreţine, fiind profund afectată de cele întâmplate, 
degradându-i-se şi starea de sănătate, aşa cum a rezultat din declaraţiile martorilor.  

Pentru motivele arătate, tribunalul a apreciat că reclamantului îi pot fi acordate 
despăgubiri morale în cuantum de 320.000 lei aceste despăgubiri fiind în măsură să repare 
prejudiciul suferit. 

Despăgubirile moral vor fi acordate în moneda naţională, neexistând o justificare 
pentru acordarea acestora în valută, spre deosebire de daunele materiale care s-au putut 
cuantifica în Euro având în vedere că aceste prejudicii s-au produs pe teritoriul spaniol. 

Raportat la aspectele menţionate, în baza art. 504 al. 1 C.pr.pen, tribunalul a obligat 
pârâtul la plata în favoarea reclamantului a unor despăgubiri totale, din care daune materiale 
în valoare de 27.600 Euro, iar daune morale în valoare de 320.000 lei. 

 În baza art.505 C.pr.pen, tribunalul a dispune recunoaşterea ca şi vechime în muncă a 
perioadei în care reclamantul a fost privat de libertate în mod nelegal, respectiv 25.05.2006 - 
23.06.2006 şi  12.06.2008 - 3.03.2009.  

 În temeiul art.274 C.pr.civ, instanţa l-a obligat pe pârât la plata în  favoarea 
reclamantului a cheltuielilor de judecata în cuantum de 6541,2 lei, constând în onorariu 
avocaţial şi costul biletului de avion aferent deplasării în România, în faţa instanţei a 
martorei I.F.R.. 

Împotriva acestei sentinţe, pârâtul STATUL ROMÂN, prin MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE a declarat recurs în termen legal, solicitând instanţei, în baza 
prevederilor art. 304 pct.6, pct. 8 si 9 C.pr.civ., în principal,  admiterea recursului, 
modificarea hotărârii atacate cu consecinţa respingerii acţiunii,  iar în subsidiar, modificarea 
hotărârii în sensul reducerii cuantumului despăgubirilor materiale acordate de instanţa de 
fond reclamantului intimat. 

În motivarea recursului, pârâtul a învederat că pentru a pronunţa această soluţie 
Tribunalul Cluj a reţinut ca cererea reclamantului se încadrează în prevederile art. 504 alin. 1 
C.pr.pen., având în vedere materialul probator existent la dosarul cauzei, respectiv 
condamnarea acestuia în lipsă, în timp ce se afla în Spania.  



In primul rând, pârâtul consideră că optica instanţei de fond este greşita cu privire la 
modalitatea si perioada în care a fost calculate despăgubirile materiale. 

Astfel, deşi Tribunalul Cluj retine in mod corect faptul ca reclamantul a fost lipsit de 
libertate pe o perioadă de 9 luni la momentul la care stabileşte suma reprezentând daune 
materiale, consideră în mod nejustificat că se impune acordarea acestora pe o perioada de 23 
de luni. Printr-un simplu calcul aritmetic rezultă că dacă am avea în vedere suma lunară 
apreciată de instanţa de fond ca fiind îndreptăţită intimatului, cuantumul total rezultat este 
de 10.800 Euro întrucât, textul legal incident în cauză nu permite acordarea de despăgubiri 
în perioada în care persoana îndreptăţită s-a aflat în stare de libertate.  

Pârâtul nu este de acord nici cu suma de 1200 Euro/luna întrucât prin documentele 
depuse la dosarul cauzei, reclamantul doreşte să inducă în eroare instanţa de judecata 
investită cu soluţionarea cauzei cu privire la veniturile pe care le realiza la momentul arestării 
sale deoarece, din cuprinsul acestora nu rezultă cuantumul reţinut de instanţa de fond.  

Societăţile la care reclamantul menţionează că a fost angajat nu au sediul social pe 
teritoriul Statului Român şi era absolut necesar ca acesta să depună la dosarul cauzei un 
script emis de autorităţile de pe teritoriul statului angajator din care să rezulte veniturile 
realizate precum si impozitul aferent care i-a fost reţinut, precum si documentul legal prin 
care si-a declarat la organul fiscal competent (AFP Cluj-Napoca) aceste venituri realizate în 
străinătate (declaraţia 201), aspect pe care intimatul nu l-a dovedit, instanţa de fond stabilind 
cuantumul despăgubirilor în funcţie de declaraţiile martorilor audiaţi în  cauză.  

În opinia pârâtului, solutia instanţei de fond este greşită şi în privinţa daunelor 
morale, întrucât în considerentele hotărârii aceasta menţionează numai ca sunt justificate, în 
condiţiile în care din cauza reţinerii sale s-au produs consecinţe însemnate pe planul vieţii 
personale si sociale a reclamantului si familiei sale si, în consecinţă, stabileşte un cuantum 
exagerat  al despăgubirilor morale la suma de 320.000 lei.  

Acordarea de daune morale într-un cuantum atât de ridicat este în contradicţiei 
flagrantă cu practica instanţelor de judecata de pe raza judeţului Cluj si a Înaltei Curţi de 
Casaţie si Justiţie Bucureşti, care în cazul executării pe nedrept a unei pedepse privative de 
libertate de 8 ani de zile a acordat despăgubiri totale în  cuantum de 250.000 lei (decizia nr. 
1481/05.03.2008). 

Acest cuantum exagerat al despăgubirilor morale nu poate fi plătit intimatului din 
lipsă de fonduri la bugetul general consolidat al statului, în  condiţiile crizei acute în care se 
afla economia naţională. In acest context, pârâtul a subliniat faptul că instanţa suprema s-a 
pronunţat în mod repetat in sensul ca la acordarea daunelor morale instanţa trebuie să aibă 
în  vedere vârsta celui în cauză, perioada cât a fost privat de libertate, suferinţele fizice şi 
psihice la care a fost supus si care i-au ştirbit onoarea, demnitatea si i-au îngrădit libertatea, 
drepturile personale nepatrimoniale ocrotite de lege. Pentru ca instanţa să poată aplica aceste 
criterii, apare insa necesar ca cel ce pretinde daune să producă un minim de argumente si 
indicii din care să rezulte în ce măsură drepturile personale nepatrimoniale ocrotite prin 
Constituţie i-au fost afectate prin arestarea ilegala si pe cale de consecinţă, să se poată 
proceda la o evaluare a despăgubirilor ce urmează să compenseze prejudiciul.  

Nu în ultimul rând, pârâtul arată că prezenta acţiune este inadmisibilă prin raportare 
la textul legal pe care se fundamentează. Într-adevăr, potrivit art.504 alin .2 C.pr.penală  "are 
dreptul la repararea pagubei si persoana care, in cursul procesului penal, a fost privata de 
libertate ori i s-a restrâns libertatea în mod nelegal", dar acest text legal nu este incident în 
cauză.  

In doctrina, s-a evidenţiat că textul legal mai sus citat are aplicabilitate numai în cazul 
în care sunt întrunite o serie de condiţii cumulative, incidenta acestuia necesitând analizarea 
cu atenţie a fiecărei situaţii. Condiţiile cumulative cerute pentru acordarea despăgubirilor, 
prevăzute de dispoziţiile legale reţinute de instanţa de fond sunt următoarele:  

- hotărârea de condamnare pe nedrept definitiva să fie desfiinţată intr-o cale 
extraordinara de atac, urmată de achitarea condamnatului;  

- luarea unei masuri preventive împotriva unei persoane care ulterior este scoasa de 
sub urmărire penala sau achitată.  

Astfel, răspunderea statului nu este antrenată în cazul pronunţării unei hotărâri de 
achitare în desfăşurarea ciclului normal al procesului, aşa cum este situaţia în speţă. De 



asemenea, tot în doctrina s-a subliniat ca "achitarea în prima instanţa sau ca urmare a 
exercitării căi de atac a apelului sau recursului nu dă dreptul la acţiunea repararea pagubei". 
(R. Stanoiu - Repararea pagubelelor in cazul condamnării sau arestării pe nedrept in 
Explicatii teoretice ale Codului de procedura penal roman").  

Tot în ceea ce priveşte inadmisibilitatea, s-a menţionat că art.5 din Convenţia 
Europeana a Drepturilor Omului permite privarea sau restrângerea libertăţii unei persoane 
în vederea aducerii în fata autorităţilor, atunci când exista motive verosimile de a bănui că a 
săvârşit o infracţiune, ori tocmai în această situaţie s-a aflat reclamantul reţinut/arestat si 
condamnat de instanţele de fond, întrucât din probatoriu administrat în dosarul de urmărire 
penala si cel judecătoresc existau indicii puternice în  sensul săvârşirii de către acesta a unei 
infracţiuni.  

Pârâtul consideră că hotărârea instanţei de fond este greşită si sub aspectul obligării 
sale la plata cheltuielilor de judecată reprezentând costul biletului de avion aferent deplasării 
martorei F.R. audiată în cauză întrucât declaraţia acesteia nu a fost de natura să ocupe poziţie 
importantă în cadrul materialului probator administrat în cauza si nu există certitudinea că 
deplasarea acesteia a fost efectuata exclusiv în scopul audierii sale în cauză.  

Împotriva aceleiaşi sentinţe a declarat recurs şi reclamantul I.P.A., solicitând instanţei 
admiterea acestuia, modificarea în parte a sentinţei recurate în sensul admiterii în totalitate a 
cererii de chemare în judecată şi obligarea pârâtului la plata sumei de 300.000 Euro 
echivalent în lei la data plătii reprezentând daune materiale si daune morale (astfel cum 
acestea au fost defalcate prin precizarea depusă la termenul din 02.11.2011) la care se adaugă 
dobânda legală de la momentul formulării cererii de chemare în judecată până la momentul 
achitării integrale, precum şi, obligarea intimatului pârât la plata cheltuielilor de judecată 
ocazionate cu prezentul litigiu. 

În motivarea recursului, reclamantul învederează faptul că sluţia instanţei de fond în 
sensul diminuării pretenţiilor reclamantului este nefondată.  

În ceea ce priveşte daunele materiale, potrivit art. 505 C.pr.pen., în stabilirea daunelor 
materiale/morale instanţa are obligaţia de a ţine cont atât de perioada cât reclamantul a fost 
arestat cât şi de consecinţele produse asupra vieţii acestuia si a familiei sale atât pe parcursul 
arestului cât şi ulterior, precum şi faptul că şi în această materie operează pe deplin principiul 
reparaţii integrale care guvernează răspunderea civilă delictuală.  

A repara integral prejudiciul suferit înseamnă că autorul prejudiciului este obligat să 
acopere nu numai prejudiciul efectiv, dar si beneficiul nerealizat ca urmare a faptei ilicite 
cauzatoare de prejudicii.  

Prejudiciul produs reclamantului nu poate fi limitat în timp aşa cum a reţinut instanţa 
de fond până la momentul eliberării deoarece repercursiunile nelegale au afectat viata socială 
si familială a reclamantului nu numai până la momentul eliberării dar si ulterior acestui 
moment.  

În speţă, repararea integrală a prejudiciului presupune nu numai acordarea de 
despăgubiri pe perioada arestării ci şi ulterior, deoarece consecinţele arestării nelegale au 
continuat şi ulterior eliberării. Arestarea reclamantului a determinat printre altele: revenirea 
în România, deşi dorea să se stabilească definitiv în Spania; pierderea locului de muncă şi 
imposibilitatea angajării în România; imposibilitatea de a achita ratele la bancă reprezentând 
contravaloarea creditului ipotecar contractat pentru achiziţionarea unui apartament în 
Spania.  

 Ulterior datei de 03.03.2009, familia reclamantului a fost lipsită de orice venituri 
datorită faptului că reclamantul nu a reuşit să obţină un loc de muncă având în vedere 
antecedentele penale menţionate în cazier şi faptul că procesul penal s-a finalizat abia în 12 
ianuarie 2010 când s-a pronunţat soluţia de achitare.  

Şi în intervalul decembrie 2009 - prezent, singurul angajat al familiei era soţia 
reclamantului a cărei venituri erau doar de 947 lei şi nici măcar nu puteau acoperi 
contravaloarea ratei (aprox. 385 euro/lună ).  

Toate aceste elemente au fost determinate de arestarea reclamantului, fiind în 
prezenţa unui raport de cauzalitate între arestarea ilegală şi lipsa de venituri ale familiei care 
a continuat şi după data de 03.03.2009 - data eliberării.  



Achiziţionarea apartamentului în Spania a fost influenţată de valoarea veniturilor pe 
care reclamantul le realiza în străinătate.  

Faptul că arestarea reclamantului a determinat părăsirea teritoriului Spaniei cu 
consecinţa achitării în continuare a ratelor care depăşesc cu mult veniturile realizate în ţară 
nu poate fi ignorată de către instanţa de judecată.  

 Condamnarea reclamantului a schimbat ireversibil viata sa şi a familiei sale si 
previziunile asupra cursului acesteia, în sensul că deşi se hotărâse împreună cu familia să se 
stabilească definitiv în Spania, au fost nevoiţi să revenim în România şi să renunţe la toate 
proiectele avute în vedere la momentul emigrării.  

În consecinţă, în stabilirea cuantumului despăgubirilor materiale pentru o justă 
reparaţie a prejudiciului, instanţa avea obligaţia să analizeze consecinţele produse de arestare 
şi ulterior eliberării reclamantului.  

Raportat la suma de 4.000 euro echivalent în lei la data plăţii reprezentând 
prejudiciul material cauzat reclamantului constând în onorariu avocaţial achitat în vederea 
reprezentării în procesul penal, instanţa de fond a respins în mod nelegal această solicitare pe 
motiv că reclamantul nu a făcut dovada acestui prejudiciu.  

La  termenul din data de 02.11.2011, reclamantul a depus la dosar alături de 
precizarea de acţiune şi următoarele înscrisuri: copie contract asistenţă juridică încheiat între 
Cabinet Individual "Avocat I.C.E." şi I.P.G. având ca obiect acordarea de asistenţă juridică 
pentru I.P. şi chitanţa reprezentând dovada plăţii onorariului, aceste înscrisuri fac dovada 
deplină a sumei solicitate drept pentru care susţinerile instanţei în sensul nedovedirii 
acestora sunt nefondate.  

În consecinţă, în condiţiile în care reclamantul a făcut dovada contravalorii daunelor 
materiale solicitate, se impune admiterea integrală a acestora.  

În ceea ce priveşte daunele  morale, instanţa a apreciat că solicitarea acordării 
acestora este întemeiată având în vedere întreaga probaţiune administrată în cauză. În 
schimb, în privinţa cuantumului acestora, tribunalul a apreciat că "reclamantului îi pot fi 
acordate despăgubiri morale în cuantum de 320.000 lei, aceste despăgubiri fiind în măsură 
să repare prejudiciul suferit".  

Conform dispoziţiilor art. 261 pct.5 C.pr.civ., hotărârea judecătorească trebuie să 
cuprindă motivele de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei, precum şi cele 
pentru care s-au înlăturat cererile păţtilor, motivarea trebuind să fie suficientă, clară, 
convingătoare şi pertinentă astfel încât să asigure atât garanţia părţilor litigante în faţa 
eventualului arbitrariu judecătoresc cât şi posibilitatea exercitării unui real control judiciar. 

În opinia reclamantului, sentinţa recurată nu îndeplineşte aceste cerinţe, prima 
instanţă limitându-se a indica suma care s-ar cuveni reclamantului fără a face referire şi la 
motivele care au determinat reducerea sumei solicitate. Stabilirea cuantumului 
despăgubirilor echivalente unui prejudiciu nepatrimonial implică, de regulă, şi o operaţiune 
de estimare, instanţele având în vedere la stabilirea cuantumului bănesc al prejudiciului 
suferit de reclamant atât criterii obiective, cât şi criterii subiective.  

În lipsa unei motivări cu privire la cuantumul daunelor morale admise, nu se poate 
cunoaşte cu exactitate preponderenţa criteriilor ce au fost avute în vedere de către instanţa de 
fond.  

Deşi instanţa de judecată a reţinut consecinţele grave cauzate de către arestarea 
ilegală, aceasta a diminuat nejustificat suma solicitată prin cererea de chemare în judecată.  

Doctrina a reţinut că în individualizarea cuantumului daunelor morale, instanţele de 
judecată trebuie să aibă în vedere o reparaţie justă, raţională, echitabilă şi de natură a asigura 
o compensare suficientă.  

Prin privarea de libertate a reclamantului, a fost încălcat unul dintre cele mai 
importante atribute ale personalităţii umane, dreptul la libertate, privit ca drept inalienabil al 
fiinţei umane şi ca valoarea primordială într-o societate democratică.  

Condamnarea, urmată de arestarea reclamantului, în condiţiile în care nu a săvârşit 
nicio infracţiune, a provocat în mod evident o traumă psihică importantă, cu consecinţe 
ireversibile asupra vieţii private şi familiale a reclamantului.  



Arestarea a produs un impact extrem de negativ asupra vieţii sale şi a familiei care 
impune repararea integrală a prejudiciului suferit, consecinţele negative constând în 
următoarele:  

Modul în care a aflat despre condamnarea de către instanţele din România şi impactul 
produs asupra vieţii reclamantului la aflarea vestii condamnării, în cadrul procedurii de 
obţinere a prelungiri reşedinţei temporare în Spania, prin adresa din 11/05/2006, Direcţia 
Generală a Poliţiei a refuzat "obţinerea autorizaţiei de reşedinţă temporară şi lucru pentru 
persoane din străinătate prima refacere" ca urmare a faptului că reclamantul eram urmărit 
prin Interpol, existând un mandat de executare pe numele reclamantului. La scurt timp după 
aceea, deplasându-se la sediul Poliţiei pentru prelungirea rezidenţei fără ca reclamantul să 
aibă cunoştinţă despre existenta vreunei sentinţe de condamnare a fost arestat de către 
autorităţile spaniole. 

Umilinţa suportată de către reclamant în faţa familiei, vecinilor, prietenilor, colegilor 
de muncă, arestarea reclamantului s-a făcut în data de 25 mai când reclamantul lucra la 
societatea M.P.. Teroarea prin care a trecut atât reclamantul cât si familia sa care nu înţelegea 
motivul arestării reclamantului în condiţiile în care procesul penal desfăşurat în România s-a 
judecat în lipsa reclamantului.  

Obligaţia de a rămâne pe teritoriul Spaniei până la extrădarea reclamantului pentru că 
prin hotărârea judecătorească din 26/05/2006 s-a dispus eliberarea provizorie cu obligaţia, 
printre altele, de "a se înfăţişa săptămânal la Tribunal fără să poată părăsi domiciliul stabilit 
în Spania definitiv sau temporar fără autorizaţie judiciară prealabilă". În acest context, nu s-a 
putut deplasa în România să cerceteze motivele pentru care a fost condamnat definitiv drept 
pentru care a apelat la ajutorul familiei, mama reclamantului fiind cea care s-a ocupat să 
angajeze un avocat care să analizeze cazul. 

Umilinţa pe care a trebuit să o suporte prin obligaţia de a se înfăţişa săptămânal la 
Tribunal, majoritatea vecinilor, colegilor de muncă şi prietenilor fiind suspicioşi si 
neîncrezători având un comportament distant după arestarea reclamantului prin aflarea 
veştilor că a fost căutat de Interpol şi condamnat la 5 ani de închisoare;  

Toate aprecierile de care beneficiase până la momentul arestării, au fost anihilate o 
dată cu încătuşarea reclamantului, aşa cum rezultă şi din declaraţiile martorilor, mutarea 
familiei reclamantului în Spania a avut loc în anul 2002 reuşind să se integreze şi să aibă o 
viată normală si paşnică.  Faptul că reclamantul a dorit să se stabilească în Spania, lucru care 
nu a mai fost posibil ulterior arestării, rezultă din declaraţiile martorilor, din adeverinţa 
emisă de Şcoala din Sueca care a atestat faptul că " elevul I.P.R. a făcut şcoala ... şi că este 
înregistrată ... pentru următorul an şcolar" şi din faptul că reclamantul a achiziţionat cu 
credit ipotecar un imobil în Spania pe o perioadă de 20 de ani. 

Suferinţa soţiei reclamantului si a fetiţei sale care l-au afectat în mod direct, în acest 
sens fiind declaraţia martorei  I.F.R..  

Necesitatea de a apela la ajutorul familiei pentru renovarea apartamentului pentru a 
crea un confort soţiei şi fiicei sale, în acest sens fiind declaraţia martorului V.N.I.A. care a 
susţinut că "personal am ajutat-o în renovarea apartamentului, deplasându-mă în acest sens 
în România ".  

Suferinţa si clipele de coşmar pe care le-a trăit pe perioada detenţiei datorită 
condiţiilor mizerabile, a abuzurilor personalului din penitenciare care au dovedit un exces de 
zel în degradarea morală a deţinuţilor; în acest sens, fiind  declaraţia martorilor audiaţi în 
cauză. 

Imposibilitatea de a asigura familiei cele necesare traiului în calitate de soţ si tată, 
arestarea reclamantului determinând pierderea locului de muncă si implicit a singurelor 
venituri ale familiei, aşa cum au declarat şi martorii, reclamantul fiind singurul întreţinător al 
familiei, soţia lui fiind nevoită să rămână acasă pentru a avea grijă de minoră.  

În ceea ce priveşte momentul de la care instanţa de judecată poate acorda dobânda 
legală, reclamantul susţine că s-a apreciat în mod greşit că aceasta a fost încuviinţată doar de 
la momentul rămânerii definitive si irevocabile a sentinţei si nu de la momentul formulării 
cererii de chemare în judecată.  



Potrivit doctrinei în materie, pentru acordarea de daune-interese, debitorul trebuie să 
fie pus în întârziere cu privire la executarea obligaţiei sale, fie printr-o notificare prin 
intermediul executorului judecătoresc fie printr-o cerere de chemare în judecată.  

Efectele punerii în întârziere constau în posibilitatea celui prejudiciat de a solicita 
daune-interese moratorii (în speţă, dobânda legală) aceste daune putând fi solicitate de la 
data punerii în întârziere, respectiv data formulării cererii de chemare în judecată.  

Acest principiu a fost avut în vedere şi de către reclamant la momentul solicitării 
dobânzii legale.  

Cu toate acestea, fără o motivare care să înlăture expres solicitarea reclamantului, 
instanţa a dispus obligarea pârâtului la plata dobânzii legale doar de la momentul rămânerii 
definitive si irevocabile a sentinţei.  

În ceea ce priveşte acordarea de daune morale în moneda naţională şi nu în euro, 
reclamantul arătă că în speţa dedusă judecăţii, instanţa a încălcat principiul disponibilităţii 
stabilind acordarea de daune morale într-o altă monedă decât cea solicitată, fiind de 
notorietate faptul că în astfel de cauze, pretenţiile celor prejudiciaţi pot fi cuantificate şi în 
valută, neexistând o regulă care să înlăture această posibilitate. Chiar şi în ipoteza în care s-ar 
îmbrăţişa argumentul invocat de către instanţă, respectiv locul producerii prejudiciului 
daunele materiale s-au putut cuantifica în euro având în vedere că aceste prejudicii s-au 
produs pe teritoriul spaniol atunci şi prejudiciile de ordin moral au început să se producă pe 
teritoriul spaniol deoarece acolo s-a produs prima arestare a reclamantului.  

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 304 pct. 9 raportat la art. 312 alin. 3 şi art. 3041 
C.pr.civ.  

Reclamantul intimat I.P.A. a formulat întâmpinare la recursul declarat de pârâtul 
Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice prin care a solicitat respingerea recursului 
ca neîntemeiat şi obligarea pârâtului recurent la plata cheltuielilor de judecată atât în apel, 
cât şi în recurs.  

În susţinerea poziţiei procesuale, reclamantul arată că în ceea ce priveşte critica 
privind modalitatea de calcul şi perioada pentru care au fost acordate daunele materiale, 
potrivit art. 505 alin. 1 C.pr.pen., la stabilirea întinderii reparaţiei se ţine seama de durata 
privării de libertate sau a restrângerii de libertate suportate, precum şi de consecinţele 
produse asupra persoanei ori asupra familiei celui privat de libertate sau a cărui libertate a 
fost strânsă.   

Este important de reţinut faptul că în această materie operează pe deplin principiul 
reparaţiei integrale care guvernează răspunderea civilă delictuală, autorul prejudiciului fiind 
astfel obligat să acopere nu numai prejudiciul efectiv, dar si beneficiul nerealizat ca urmare a 
faptei ilicite cauzatoare de prejudicii.  

În această ordine de idei, instanţa de fond a reţinut corect faptul că  reclamantului i se 
cuvin despăgubiri materiale pe o perioadă de 23 de luni calculate de la data primei reţineri şi 
până în momentul în care a fost eliberat, respectiv data de 03.03.2009. Această soluţie se 
impunea deoarece, chiar dacă în această perioadă reclamantul nu s-a aflat în permanenţă în 
stare de detenţie, pierderea veniturilor materiale a fost cauzată de punerea în executare a 
mandatului emis în baza sentinţei de executare.  

Astfel, reclamantul a fost în imposibilitate de a asigura familiei cele necesare traiului, 
arestarea reclamantului determinând pierderea locului de muncă si implicit a singurelor 
venituri ale familiei, aşa cum au declarat şi martorii, reclamantul era singurul întreţinător al 
familiei, soţia sa fiind nevoită să rămână acasă pentru a avea grijă de minoră.  

În acest sens, s-a arătat că actele depuse la dosar fac dovada perioadei angajării 
reclamantului în intervalul de timp 2006 - momentul arestării şi 2008 - momentul 
extrădării, putându-se observa cu uşurinţă faptul că în perioada martie 2007 - aprilie 2008 
reclamantul nu a lucrat.  

Repercusiunile arestării nelegale au afectat viata socială si familială a reclamantului 
nu numai până la momentul eliberării dar si ulterior acestui moment.  

În speţă, repararea integrală a prejudiciului presupune nu numai acordarea de 
despăgubiri pe perioada arestării ci şi ulterior, deoarece consecinţele arestării nelegale au 
continuat şi ulterior eliberării.  



În ceea ce priveşte critica privind cuantumul daunelor morale acordate instanţa de 
fond a apreciat că solicitarea acordării daunelor morale este "justificată pe deplin în cauză", 
având în vedere întreaga probaţiune administrată în cauză.  

În schimb, în privinţa cuantumului acestora, tribunalul a apreciat că "reclamantului îi 
pot fi acordate despăgubiri morale în cuantum de 320.000 lei, aceste despăgubiri fiind în 
măsură să repare prejudiciul suferit" soluţie nelegală în opinia reclamantului aşa cum s-a 
arătat prin propriul memoriu de recurs.  

Prin urmare, susţinerile recurentului pârât referitoare la lipsa de fonduri la bugetul 
general consolidat al statului pentru plata (cel puţin a) sumelor dispuse de către instanţa de 
fond sunt absolut irelevante şi nu împietează asupra necesităţii respectării legii şi reparării 
tuturor consecinţelor negative ale prejudiciului produs pe toate planurile vieţii sociale ale 
reclamantului.  

Referitor la inadmisibilitatea acţiunii reclamantului în prima fază procesuală s-a 
expus pe larg întreaga procedură penală desfăşurată împotriva reclamantului atât în faţa 
instanţelor străine, cât şi a celor române, dovedind astfel îndeplinirea tuturor condiţiilor 
prevăzute de art. 504 C. pr. penală pentru promovarea cererii de chemare în judecată.  

În ceea ce priveşte obligarea recurentului la plata cheltuielilor de judecată 
reprezentând costul biletului de avion aferent deplasării martorei F.R. audiată în faţa 
instanţei de fond, depoziţia acesteia a fost importantă din perspectiva dovedirii prejudiciilor 
materiale şi morale suferite de reclamantul începând cu momentul reţinerii sale.  

Prin audierea acestei martore s-a dovedit faptul că reclamantul a fost în imposibilitate 
de a obţine un loc de muncă decent, iar prin reţinerea sa şi, în consecinţă, pierderea locului 
de muncă, a fost afectată întreaga familie, reclamantul fiind singurul întreţinător al familiei.  

În conformitate cu prevederile art. 274 alin. 1 şi 2 C.pr.civ., cheltuielile de judecată pot 
fi formate nu numai din taxă de timbru şi onorariu avocaţial dar şi din "orice alte cheltuieli pe 
care partea care a câştiga va dovedi că le-a făcut".  

În condiţiile în care s-a făcut dovada faptului că biletul de avion a fost achitat de către 
reclamant, admiterea cererii din această perspectivă este pe deplin justificată.  

Un aspect foarte important de menţionat este faptul că recurentul nu a înţeles să 
solicite probe în faţa instanţei de fond prin care să combată susţinerile reclamantului astfel că 
în lipsa unor probe contrarii, simplele susţineri ale recurentului prin care s-a solicitat 
respingerea acţiunii reclamantului sunt nejustificate.  

Pârâtul intimat STATUL ROMÂN prin MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE a 
formulat întâmpinare la recursul declarat de reclamant prin care a solicitat respingerea 
acestuia ca nefondat. 

In privinţa daunelor materiale aspectele învederate de recurent sunt lipsite de 
fundament legal, în fapt motivându-se acordarea întregului cuantum al daunelor materiale 
prin raportare la daunele morale pe care le-a solicitat în mod separat.  

De altfel, atunci când justifica acordarea daunelor morale, recurentul îşi justifică 
acordarea acestora tot prin raportare la consecinţele negative asupra vieţii sale de familie.  

In opinia pârâtului intimat si suma acordata de instanţa de fond cu titlu de daune 
materiale în cuantum de 27.600 Euro pe perioada de 23 de luni calculate de la data primei 
reţineri si data eliberării este nejustificată întrucât este greşita atât modalitatea cât si 
perioada în care au fost calculate despăgubirile materiale astfel cum s-a menţionat în propriul 
recurs.  

Este nejustificată critica recurentului cu privire la neacordarea daunelor morale 
solicitate prin acţiunea introductiva întrucât si suma atribuita de instanţa de fond este într-
un cuantum exagerat. 

Mai mult, acest cuantum exagerat al despăgubirilor morale nu poate fi plătit 
reclamantului din lipsa de fonduri la bugetul general consolidat al statului, în condiţiile crizei 
acute în care se afla economia naţională.  

Recurentul critica hotărârea pronunţată de instanţa de fond si sub aspectul 
momentului de la care începe să curgă dobânda legala aferenta sumelor la care este obligat 
Ministerul Finanţelor Publice în calitate de reprezentant al Statului Român, solicitând plata 
acestora de la data înregistrării cererii de chemare în judecată, cererea recurentului este 



neîntemeiata, dovada fiind si faptul ca nu invoca nici o dispoziţie legală în favoarea 
susţinerilor sale.  

Aspectele învederate de recurent justificate prin trimiterile efectuate la doctrina de 
specialitate, cu privire la punerea in întârziere pentru executarea obligaţiilor nu au incidenta 
in cauza întrucât, nu ne aflam în prezenta unor raporturi juridice contractuale.  

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 cererea de chemare în judecată înregistrată la Tribunalul Cluj, la data de 
09.03.2011, reclamantul în contradictoriu cu pârâtul Statul Român prin Ministerul 
Finanţelor a solicitat obligarea pârâtului la plata sumei de 300.000 Euro reprezentând 
prejudiciul suferit de reclamant pentru lipsirea de libertate în mod ilegal; recunoaşterea 
perioadei în care reclamantul a fost lipsit de libertate în mod nelegal, ca vechime în muncă; 
obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată. 

În drept, reclamantul şi-a întemeiat acţiunea civilă pe dispoziţiile art.504-505 
C.pr.pen., art.5 şi art.8 din  Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, art.1 din Protocolul 
nr.4 adiţional din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Protocolul nr.7 adiţional la 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 

Ulterior, la data de 02.11.2011, reclamantul a înregistrat o „precizare de acţiune” prin 
care arătat că solicită obligarea pârâtului la plata sumei de 300.000 Euro, echivalent în lei la 
data plăţii la care se adaugă dobânda legală de la data formulării cererii de chemare în 
judecată şi până la achitarea integrală a sumei datorate, iar pe de altă parte, majorează 
cuantumul daunelor materiale ce fac parte integrantă din suma de 300.000 euro, de la suma 
de 12.000 euro la suma de 42.860 euro,  iar diferenţa reprezintă daune morale, după cum 
urmează: 10.360 euro, reprezentând cuantumul salariului de care reclamantul a fost privat în 
perioada 12.06.2008 – 03.03.2009, cât a fost arestat ilegal, cu precizarea că înţelege să 
diminueze cuantumul iniţial de 12.000 euro, doar la contravaloarea salariului pentru a doua 
perioadă de arest apreciind că doar pentru această perioadă poate face dovada cuantumului 
solicitat; 28.500 euro, reprezentând prejudiciul material constând în contravaloarea ratelor 
aferente creditului imobiliar şi asigurării traiului zilnic al familiei reclamantului; 4.000 euro, 
reprezentând prejudiciul material constând în onorariul avocaţial achitat în vederea 
reprezentării în procesul penal. 

Din înscrisurile administrate în faţa instanţei de fond Curtea reţine că prin 
rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman, dosar nr. 609/P/2003 din 
17.02.2004, reclamantul I.P.A. a fost trimis în judecată, în stare de libertate,  pentru 
comiterea infracţiunii de înşelăciune de înşelăciune prevăzute de dispoziţiile art. 215 alin. 3 şi 
5 C.pen.   

Drept urmare, pe rolul Tribunalului Teleorman - Secţia Penală a fost înregistrat 
dosarul nr. 553/2004 care a fost soluţionat prin sentinţa penală nr. 5/11.01.2005, rămasă 
definitivă prin neapelare.  

Prin sentinţa penală nr. 5/11.01.2005, reclamantul a fost condamnat, în lipsă, la 
pedeapsa de 5 ani închisoare cu executare, interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, 
b, c şi c1 din C.pen. pentru o perioadă de 3 ani după executare pedepsei şi degradarea militară 
a reclamantului, iar pe latură civilă, reclamantul a fost obligat la plata sumei de 
2.690.573.339 ROL către partea vătămată şi la plata sumei de 4.000.000 ROL cu titlu de 
cheltuieli judiciare către stat. 

Ca urmare a mandatului de executare emis în baza Sentinţei penale nr. 5/2005, 
reclamantul a fost depistat pe teritoriul statului spaniol unde avea reşedinţa în loc. Sueca, 
provincia Valencia, conform permisului de rezidenţă E 05777259, situaţie în care s-a dispus 
extrădarea mea către autorităţile române prin hotărârea din 20.03 2007 a Tribunalului 
Central de Instrucţie.  

Reclamantul a formulat o cerere de rejudecare în baza art. 5221 C.pr.pen. care a fost 
admisă de către Tribunalul Teleorman, prin sentinţa penală nr. 23/03.03.2009,  a fost 
anulată sentinţa penala nr. 5/11 ianuarie 2005, iar reclamantul a fost condamnat la pedeapsa 
de 3 ani si 4 luni închisoare. În baza art. 861 C.pen s-a dispus suspendarea executării 
pedepsei aplicate sub supraveghere şi punerea de îndată în libertate, iar pe latura civila 
reclamantul a fost obligat la repararea prejudiciului de 2.690.573.399 ROL.  



 Împotriva sentinţei penale nr. 23/03 martie 2009, reclamantul a formulat apel care a 
fost admis prin decizia penală nr. 13/12.01.2010 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia 1 Penală, s-
a desfiinţat în parte sentinţa atacată şi în fond rejudecând, s-a dispus achitarea reclamantului 
în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. b) din C.pr.pen., pentru săvârşirea 
infracţiunii prevăzută de art. 215 alin.3 şi 5 din C.pen., s-a lăsat nesoluţionată acţiunea civilă 
exercitată de partea civilă prin reprezentanţii săi, s-a constatat că inculpatul a fost arestat în 
cauză de la  25.05.2006 la 23.06.2006 şi de la 10.07.2008 până la 03.03.2009. 

Prin încheierea pronunţată la data de 03 februarie 2010 a Curţii de Apel Bucureşti, 
Secţia 1 Penală,  având ca obiect îndreptare de eroare materială, instanţa a dispus îndreptarea 
erorii materiale din cuprinsul  deciziei penale nr. 13/12.01.2010 în sensul că a constatat că 
reclamantul a fost arestat în cauză de la 25.05.2006 la 23.06.2006 şi de la 12.06.2008 până 
la 03.03.2009. Totodată, s-a dispus ridicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile 
şi imobile ale inculpatului lrimieş Patachi Andrei, măsură instituită prin ordonanţa nr. 
1044/2002 din 20.05.2002 de către organul de urmărire penală şi confirmată de Parchetul 
de pe lângă Tribunalul Teleorman.  

Art.504 alin.1 - alin.3 C.pr.pen. prevede că, persoana care a fost condamnata definitiv 
are dreptul la repararea de către stat a pagubei suferite, dacă în urma rejudecarii cauzei s-a 
pronunţat o hotărâre definitiva de achitare. 

Are dreptul la repararea pagubei şi persoana care, în cursul procesului penal, a fost 
privată de libertate ori căreia i s-a restrâns libertatea în mod nelegal. 

 Privarea sau restrângerea de libertate în mod nelegal trebuie stabilită, după caz, prin 
ordonanţa a procurorului de revocare a măsurii privative sau restrictive de libertate, prin 
ordonanţa a procurorului de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi 
penale pentru cauza prevăzută în art. 10 alin. 1 lit. j) ori prin hotărâre a instanţei de revocare 
a măsurii privative sau restrictive de libertate, prin hotărâre definitiva de achitare sau prin 
hotărâre definitiva de încetare a procesului penal pentru cauza prevăzută în art. 10 alin. 1 lit. 
j). 

 I. În privinţa recursului declarat de pârâtul Statul Român prin Ministerul Finanţelor 
Publice, Curtea constată că motivul de recurs referitor la faptul că acţiunea civilă formulată 
de reclamant este inadmisibilă, prin raportare la textul legal pe care se fundamentează, 
nefiind întrunite cerinţele legale ale acestuia, nu este întemeiat. 

Aşa cum s-a arătat, reclamantul şi-a întemeiat acţiunea civilă pe dispoziţiile art.504-
505 C.pr.pen., art.5 şi art.8 din  Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, art.1 din 
Protocolul nr.4 adiţional din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Protocolul nr.7 
adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi a menţionat expres că solicită 
obligarea pârâtului la plata sumei de 300.000 Euro reprezentând prejudiciul suferit de 
reclamant pentru lipsirea de libertate în mod ilegal, precum şi recunoaşterea perioadei în 
care reclamantul a fost lipsit de libertate în mod nelegal, ca vechime în muncă. 

Scopul constant urmărit de art.504 C.pr.pen. este acela de materializare a principiului 
constituţional potrivit căruia statul răspunde material pentru prejudiciile cauzate prin erori 
judiciare săvârşite în procesele penale. Dispoziţiile legale menţionate au drept finalitate 
repararea prejudiciilor  cauzate atât prin condamnarea pe nedrept, cât şi prin nelegala 
privare de libertate sau restrângerea  de libertate în cursul procesului penal. 

Aceeaşi consecinţă a recunoaşterii dreptului reclamantului la repararea pagubei 
produse reiese şi din art.5 par.5 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale potrivit căruia, orice persoana care este victima unei arestări sau a 
unei deţineri în condiţii contrare dispoziţiilor acestui articol are dreptul la reparaţii. 

Prin urmare, contrar susţinerilor pârâtului condiţiile prevăzute de  art.504 alin.2 şi 
alin.3 C.pr.pen. sunt pe deplin aplicabile în speţă deoarece reclamantul a fost în mod nelegal 
privat de libertate în perioada: de la 25.05.2006 până la 23.06.2006 şi de la 12.06.2008 până 
la 03.03.2009, stabilită prin decizia penală nr. 13/12.01.2010 a Curţii de Apel Bucureşti, 
Secţia 1 Penală, prin care s-a dispus achitarea reclamantului în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a) 
raportat la art. 10 lit. b) din C.pr.pen., pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 215 
alin.3 şi 5 din C.pen. 

Pe de altă parte, este de subliniat că prin Decizia nr. 45/10 martie 1998 a Curţii 
Constituţionale, obligatorie pentru instanţele de judecată, prin care s-a constatat că 



dispoziţiile art. 504 alin.1 C.pr.pen. sunt constituţionale numai în măsura în care nu 
limitează, la ipotezele prevăzute de text, cazurile în care statul răspunde patrimonial pentru 
prejudiciile cauzate prin erori judiciare săvârşite în procesele penale, statuându-se că 
principiul responsabilităţii statului fată de persoanele care au suferit din cauza unei erori 
judiciare săvârşite în procesele penale trebuie aplicat tuturor victimelor unor asemenea erori.  

Prin urmare, în condiţiile în care reclamantul a fost condamnat definitiv, fiind privat 
de libertate în mod nelegal în perioada mai sus arătată,  iar  ulterior, în urma rejudecării, a 
fost achitat pentru că fapta presupusă a fi săvârşită nu era prevăzută de legea penală, instanţa 
de fond a reţinut în mod judicios că cerinţele art. 504 alin. 1 şi alin.2 C.pr.pen. sunt pe deplin  
îndeplinite în prezentul litigiu.  

Motivul de recurs privind modalitatea în care prima instanţa a stabilit cuantumul 
daunelor materiale de 1200 euro prin raportare la venitul salarial obţinut de reclamant nu 
este întemeiată. 

 Astfel, potrivit art. 505 alin. 1 şi alin.2  C.pr.pen., la stabilirea întinderii reparaţiei se 
ţine seama de durata privării de libertate sau a restrângerii de libertate suportate, precum şi 
de consecinţele produse asupra persoanei ori asupra familiei celui privat de libertate sau a 
cărui libertate a fost strânsă, iar   reparaţia consta în plata unei sume de bani.  

În perioada de timp în care reclamantul a fost privat de libertate în mod nelegal acesta 
a fost lipsit de veniturile materiale de care a beneficiat anterior şi a fost în imposibilitate de a 
asigura familiei cele necesare traiului, arestarea reclamantului determinând pierderea locului 
de muncă si implicit a singurelor venituri ale familiei, aşa cum au declarat şi martorii audiaţi 
în cauză, reclamantul fiind singurul întreţinător al familiei, soţia sa fiind nevoită să rămână 
acasă pentru a avea grijă de minoră.  

În acest sens, înscrisurile depuse la dosar fac dovada perioadei angajării 
reclamantului în intervalul de timp 2006 - momentul arestării şi 2008 - momentul 
extrădării, putându-se observa cu uşurinţă faptul că în perioada martie 2007 - aprilie 2008 
reclamantul nu a lucrat.  

Deşi în data de 03.01.2007 reclamantul s-a angajat la M.P. pe perioadă nedeterminată 
în data de 27.03.2007 a fost nevoit să înceteze relaţiile de muncă cu această societate 
deoarece în data de 20 martie 2007 s-a emis hotărârea prin care s-a aprobat predarea 
reclamantului către autorităţile române.  

Cu toate acestea, extrădarea efectivă a reclamantului a avut loc la un an după, 
respectiv în data de 13.06.2008. Şi la acest moment, reclamantul era angajat al societăţii L.P. 
având un salariu de aproximativ 1200 euro/lună aşa cum rezultă din declaraţiile martorului 
V.I. care a susţinut că reclamantul s-a angajat în Spania realizând un venit de 1200 euro, a 
martorului V.N.I.A. care a declarat că reclamantul a plecat în Spania ... realizând cu 
aproximaţie un venit lunar în valoare de 1.000 - 1.200 euro şi a martorei I.F.R. care a 
declarat că reclamantul era încadrat în muncă şi avea un câştig decent, cel puţin 1.200 euro 
pe lună  Euro precum şi din adresele de la Trezoreria Generală a Asigurării Sociale.  

Aşa cum a declarat şi martora I.F.R., pentru a putea trăi în Spania în mod decent, 
familia reclamantului avea nevoie de o sumă în jur de 700 până la 1000 euro/lună, excluzând 
ipoteca. Aceasta era suma ce acoperă cheltuielile de întreţinere, apă, gaz curent, alimentaţie, 
în raport cu nivelul de viaţă al familiei reclamantului. după ce a fost arestat, atât aceste 
cheltuieli cât si ipoteca au fost plătite de către socrii reclamantului.  

Martorul V.N.I.A. a declarat că reclamantul nu a mai putut plăti rate la bancă şi-a 
pierdut serviciul iar martorul V.I. a declarat că „reclamantul si-a pierdut locul de muncă, 
familia nemairealizând venituri, subsemantul ajutându-i cu bani sau că "reclamantul a 
suportat toate cheltuielile legate de întreţinerea familiei, inclusiv de şcoala fetiţei, o bună 
bucată de vreme după ce familia a fost nevoită să se reîntoarcă în ţară .... şi suportă în 
continuare contravaloarea ratelor pentru apartamentul din Spania al sotilor". 

Contrar susţinerii pârâtului recurent, reclamantul  a probat, fără nici un dubiu, atât 
prin probele testimoniale, cât şi prin înscrisurile administrate în faţa primei instanţe, 
împrejurarea că anterior privării de libertate a fost încadrat în muncă realizând un venit 
lunar de aproximativ 1200 euro/lună, nefiind necesară depunerea la dosarul cauzei a unui 
script emis de autorităţile de pe teritoriul statului angajator din care să rezulte veniturile 
realizate precum si impozitul aferent care i-a fost reţinut, precum si documentul legal prin 



care si-a declarat la organul fiscal competent (AFP Cluj-Napoca) aceste venituri realizate în 
străinătate (declaratia 201).  

 Critica pârâtului recurent referitoare la perioada pentru care au fost calculate daunele 
materiale, în opinia Curţii, este fondată deoarece prin precizarea de acţiune înregistrată la  
data de la data de 02.11.2011, acesta a menţionat expres şi fără echivoc faptul că  solicită 
obligarea pârâtului la plata sumei 10.360 euro, reprezentând cuantumul salariului de care 
reclamantul a fost privat în perioada 12.06.2008 – 03.03.2009, cât a fost arestat ilegal, cu 
precizarea că înţelege să diminueze cuantumul iniţial de 12.000 euro, doar la contravaloarea 
salariului pentru a doua perioadă de arest apreciind că doar pentru această perioadă poate 
face dovada cuantumului solicitat. 

 Ţinând seama de principiul disponibilităţii care guvernează procesul civil român, 
pentru perioada 12.06.2008 – 03.03.2009 în care reclamantul a fost privat de libertate în 
mod nelegal, acesta este îndreptăţit doar la suma de 10.380 euro reprezentând  cuantumul 
salariului de 1200 euro/lună astfel că în mod greşit tribunalul a dispus  acordarea acestui 
venit pe o perioadă de 23 luni calculate între data primei reţineri şi data eliberării, minus 
lunile lucrate, având în vedere că reclamantul a lucrat şi a obţinut totuşi venituri pe o 
perioadă de 10 luni, acordând mai mult decât s-a cerut, fiind îndeplinite cerinţele prevăzute 
de art.304 pct.6 C.pr.civ. 

 Critica pârâtului recurent referitoare la cuantumul exagerat al daunelor morale, 
precum şi faptul că acesta nu poate fi plătit intimatului din lipsa de fonduri la bugetul general 
consolidat al statului, în opinia Curţii, nu este întemeiată. 

 Daunele morale constau în atingerea adusă valorilor care definesc personalitatea 
umană, referitoare la existenţa fizică a omului, sănătatea şi integritatea corporală, la cinste, 
demnitate, onoare, prestigiu profesional şi alte valori similare. 

 Din această perspectivă, privarea de libertate în mod nelegal aduce atingere 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, iar  suferinţele psihice provocate de o 
atare măsură pot şi trebuie să fie reparate prin acordarea de despăgubiri. 

 Repararea daunelor morale este şi trebuie să fie înţeleasă într-un sens mai larg, nu 
atât ca o compensare materială, care fizic nici nu este posibilă, ci ca un complex de măsuri 
nepatrimoniale şi patrimoniale, al căror scop este acela ca, în funcţie de particularităţile 
fiecărui caz în parte, să ofere victimei o anumită satisfacţie sau uşurare - pe căi indirecte - 
pentru suferinţele îndurate. 

 Deşi la stabilirea cuantumului despăgubirilor echivalente unui prejudiciu 
nepatrimonial există o doză de aproximare, instanţa trebuie să aibă în vedere o serie de 
criterii, cum ar fi consecinţele negative suferite de cel în cauză pe plan fizic şi psihic, 
importanţa valorilor morale lezate, măsura în care ele au fost vătămate şi intensitatea 
perceperii consecinţelor, modul în care i-a fost afectată situaţia familială, profesională şi 
socială. 

Prin urmare, la individualizarea cuantumului daunelor morale, instanţele de judecată 
trebuie să aibă în vedere o reparaţie justă, raţională, echitabilă şi de natură a asigura o 
compensare suficientă.  

Prin privarea de libertate a reclamantului, a fost încălcat unul dintre cele mai 
importante atribute ale personalităţii umane, dreptul la libertate, privit ca drept inalienabil al 
fiinţei umane şi ca valoarea primordială într-o societate democratică.  

Condamnarea, urmată de arestarea reclamantului, în condiţiile în care s-a dovedit că 
nu a săvârşit nicio infracţiune, a provocat în mod evident o traumă psihică importantă, cu 
consecinţe ireversibile asupra vieţii private şi a familiei a reclamantului, ceea ce impune 
repararea integrală a prejudiciului suferit. 

Consecinţele negative suferite reclamant pe plan fizic şi psihic au fost dovedite prin 
probele testimoniale şi înscrisurile administrate în cauză. Acestea au constat în modul în care 
a aflat despre condamnarea sa de către instanţele din România în cadrul procedurii de 
obţinere a prelungiri reşedinţei temporare în Spania, astfel că prin adresa din 11/05/2006, 
Direcţia Generală a Poliţiei a refuzat "obţinerea autorizaţiei de reşedinţă temporară şi lucru 
pentru persoane din străinătate" (f.42-43, dosar fond) ca urmare a faptului că reclamantul 
era urmărit prin Interpol, existând un mandat de executare pe numele reclamantului. La 
scurt timp după aceea, deplasându-se la sediul Poliţiei pentru prelungirea rezidenţei, fără ca 



reclamantul să aibă cunoştinţă despre existenta vreunei sentinţe de condamnare, a fost 
arestat de către autorităţile spaniole.  

Întrucât arestarea reclamantului s-a făcut în data de 25 mai 2006 când reclamantul 
lucra la societatea M.P. este evidentă umilinţa suportată de către reclamantul în faţa familiei, 
vecinilor, prietenilor, colegilor de muncă.  

Ulterior arestării reclamantului acesta a fost obligat de a rămâne pe teritoriul Spaniei 
prin hotărârea judecătorească din 26.05.2006 s-a dispus eliberarea provizorie cu obligaţia, 
printre altele, de "a se înfăţişa săptămânal la Tribunal fără să poată părăsi domiciliul stabilit 
în Spania definitiv sau temporar fără autorizaţie judiciară prealabilă". În acest context, nu s-a 
putut deplasa în România pentru a cerceta motivele pentru care a fost condamnat definitiv 
motiv pentru care a apelat la ajutorul familiei, mama reclamantului fiind cea care s-a ocupat 
să angajeze un avocat care să analizeze cazul aspect relevat de contractul de asistenţă juridică 
depus la dosar penal. Martorul Velchereanu Ioan a declarat că: "ulterior eliberării, a avut 
interdicţie de a părăsi localitatea, în Sueca, lângă Valencia, pentru orice problemă trebuind să 
ne deplasăm noi sau soţia reclamantului să facă naveta între România şi Spania, ceea ce a 
antrenat numeroase cheltuieli”.  

 Este de necontestat umilinţa pe care reclamantul a trebuit să o suporte prin obligaţia 
de a se înfăţişa săptămânal la Tribunal, majoritatea vecinilor, colegilor de muncă şi 
prietenilor fiind suspicioşi si neîncrezători având un comportament distant după arestarea 
reclamantului prin aflarea veştilor că a fost căutat de Interpol şi condamnat la 5 ani de 
închisoare.  

Toate aprecierile de care beneficiase până la momentul arestării, au fost anihilate o 
dată cu încătuşarea reclamantului, aşa cum rezultă şi din declaraţiile martorilor, mutarea 
familiei reclamantului în Spania a avut loc în anul 2002 reuşind să se integreze social, 
profesional şi să aibă o viată normală si paşnică. În acest sens este declaraţia 
administratorului M.P. în sensul că "M.P. este satisfăcută de munca sa deoarece muncitorul 
îşi îndeplineşte toate obligaţiile".  

Împrejurarea că reclamantul a dorit să se stabilească împreună cu familia sa în 
Spania, fapt care nu a mai fost posibil ulterior arestării, rezultă din declaraţiile martorilor, 
din adeverinţa emisă de Şcoala din Sueca care a atestat faptul că " elevul I.P.R. a făcut şcoala 
... şi că este înregistrată ... pentru următorul an şcolar"  şi din faptul că reclamantul a 
achiziţionat cu credit ipotecar un imobil în Spania pe o perioadă de 20 de ani.  

De asemenea, arestarea reclamantului a produs neîndoielnic şi suferinţa soţiei si a 
fetitei sale care l-au afectat în mod direct. În acest sens, martora I.F.R. a declarat că "în 
această perioadă, eu personal am ajutat familia cu corespondenţă în sensul că scriam scrisori, 
în care relatam reclamantului despre familia sa şi invers în sensul că transmiteam familiei ce 
îmi scrie reclamantul. Am făcut acest lucru pentru a o ajuta pe soţia reclamantului care se 
simţea foarte rău .... soţia reclamantului făcea în repetate rânduri crize şi am fost personal cu 
ea la urgenţe de mai multe ori. Situaţia era cu atât mai grea întrucât trebuia să se ascundă de 
fetită pentru ca aceasta să nu sufere si ea un şoc " sau declaraţia acesteia despre 
imposibilitatea de a mai ţine serbarea fetiţei mama fiind nevoită să îi spună fetiţei că tatăl 
este plecat la muncă şi ziua si noaptea". 

O altă consecinţă negativă suportată de reclamant este şi suferinţa fizică şi psihică pe 
care a avut-o pe perioada detenţiei datorită condiţiilor mizere, a abuzurilor personalului din 
penitenciare care au dovedit un exces de zel în degradarea morală a deţinuţilor. În acest sens, 
este declaraţia martorului V.N.I. care a relatat că "l-am vizitat pe reclamant în penitenciar şi 
am constatat că acesta a slăbit aproximativ 10 kg şi era într-o stare psihică proastă" sau că "i-
am dus de mai multe ori bani pentru a-şi putea cumpăra mâncare, de la chioşcul din interior, 
reclamantul fiind în continuare slăbit, si cu moralul scăzut". Si martora I.F.R. a declarat că " 
reclamantul era o persoană veselă şi sociabilă, era un bărbat voinic însă pe timpul detenţiei a 
suferit foarte mult, a ajuns jumătate decât a fost" iar martorul V.I. a declarat că "reclamantul 
a fost adus în ţară, legat cu cătuşe pe avion ... "  sau că  "reclamantul suferise enorm, datorită 
arestării, astfel încât, când l-am văzut nu l-am recunoscut".  

 La toate acestea se adaugă şi imposibilitatea de a asigura familiei cele necesare 
traiului în calitate de soţ si tată, arestarea reclamantului determinând pierderea locului de 
muncă si implicit a singurelor venituri ale familiei, aşa cum au declarat martorii, reclamantul 



era singurul întreţinător al familiei, soţia sa fiind nevoită să rămână acasă pentru a avea grijă 
de minoră.  

Prin urmare, reclamantul a dovedit prejudiciul moral şi fizic suferit ca urmare a 
privării de libertate în mod nelegal astfel că i-a fost încălcat unul dintre cele mai importante 
atribute ale personalităţii umane, respectiv dreptul la libertate, privit ca drept inalienabil al 
fiinţei umane si ca valoare primordială într-o societate democratică, motiv pentru care în 
mod justificat, ţinându-se seama de durata efectivă a privării de libertate, dar şi consecinţele 
cauzate atât reclamantului cât şi familiei sale, prima instanţă a stabilit acordarea daunelor 
morale în cuantum de 320.000 lei.  

Susţinerile pârâtului recurent referitoare la lipsa de fonduri la bugetul general 
consolidat al statului pentru plata  sumelor dispuse de către instanţa de fond sunt absolut 
irelevante şi nu împietează asupra necesităţii respectării legii şi reparării tuturor 
consecinţelor negative ale prejudiciului produs pe toate planurile vieţii sociale ale 
reclamantului.  

Motivul de recurs prin care se critică soluţia instanţei de fond sub aspectul obligării la 
plata cheltuielilor de judecată reprezentând costul biletului de avion aferent deplasării 
martorei I.F.R.  întrucât declaraţia acesteia nu a fost de natura să ocupe poziţie importantă în 
cadrul materialului probator administrat în cauza si nu există certitudinea că deplasarea 
acesteia a fost efectuata exclusiv în scopul audierii sale în cauză este nefondat. 

Curtea constată că depoziţia martorei I.F.R.  a fost importantă  sub aspect probator 
din perspectiva dovedirii prejudiciilor materiale şi morale suferite de reclamant începând cu 
momentul reţinerii acestuia pe teritoriul spaniol.  

Prin audierea acestei martore s-a dovedit faptul că reclamantul a fost în 
imposibilitatea de a obţine un loc de muncă decent, iar prin reţinerea sa  şi pierderea locului 
de muncă a fost afectată întreaga familie, reclamantul fiind singurul întreţinător al familiei.  

În conformitate cu prevederile art. 274 alin.1 şi alin.2 C.pr.civ., partea care cade în 
pretenţii va fi obligată, la cerere, să plătească cheltuielile de judecată. Judecătorii nu pot 
micşora …precum şi orice alte cheltuieli pe care partea care a câştigat va dovedi că le-a făcut. 

Din interpretarea acestui text legal rezultă că, la cererea reclamantului pârâtul căzut 
în pretenţii este obligat la plata cheltuielilor de judecată, cheltuieli care pot fi formate nu 
numai din taxa de timbru şi onorariu avocaţial, dar şi din orice alte cheltuieli pe care partea 
care a câştigat va dovedi că le-a făcut.  

În condiţiile în care reclamantul a făcut dovada că biletul de avion a fost achitat de 
către el, prin înscrisurile depuse la dosar fond admiterea cererii din această perspectivă este 
pe deplin justificată astfel încât în mod legal prima instanţă a dispus obligarea pârâtului la 
plata contravalorii biletului de avion aferent deplasării martorei I.F.R.. 

Motivul de nelegalitate reglementat de art.304 pct.8 C.pr.civ. invocat de pârâtul 
recurent trebuie să precizeze în mod concret care este actul pretins denaturat de către 
instanţa de judecată şi în ce constă denaturarea lui, o simplă afirmaţie făcută în acest sens 
nefiind suficientă pentru a decide modificarea hotărârii recurate. 

Denaturarea actului înţelesului actului juridic are loc atunci când concluziile 
instanţelor de fond deduse din interpretarea actului sunt în mod evident eliminate şi 
contrazise prin sensul clar şi vădit neîndoielnic al termenilor şi conţinutului actului 
interpretat. 

Prin urmare, Curtea constată că motivul de recurs prevăzut de art.304 pct.8 C.pr.civ. a 
fost invocat de pârât în mod formal, fără ca acesta să dezvolte în vreun mod critica de 
nelegalitate raportat la vreun act juridic pretins interpretat greşit de către instanţa de fond 
astfel încât Curtea se află în imposibilitatea verificării hotărârii atacate din această 
perspectivă.,  

II. În privinţa recursului declarat de reclamantul I.P.A., Curtea constată că motivul de 
recurs referitor la acordarea daunelor materiale de 1200 euro/lună, doar pentru perioada de 
23 luni, calculate între data primei reţineri şi data eliberării, minus lunile lucrate deoarece 
prejudiciul produs reclamantului nu poate fi limitat în timp aşa cum în mod greşit a reţinut 
instanţa de fond în sensul că "alte despăgubiri solicitate după momentul eliberării ... nu mai 
pot fi acordate, instanţa apreciind consecinţele materiale ale privării de libertate ca fiind 
epuizare în acest moment" este întemeiat. 



 Astfel, potrivit art. 505 alin.1 C.pr.pen., la stabilirea întinderii reparaţiei se tine seama 
de durata privării de libertate sau a restrângerii de libertate suportate, precum şi de 
consecinţele produse asupra persoanei ori asupra familiei celui privat de libertate sau a cărui 
libertate a fost restrânsă. 

În ceea ce priveşte cuantumul daunelor materiale reprezentând venitul salarial de 
care reclamantul a fost lipsit pe durata celei de-a doua arestări,  respectiv 12.06.2008 – 
03.03.2009,  Curtea a arătat pe larg motivele pentru care reclamantul este îndreptăţit doar  la 
acordarea sumei de 10.360 de euro în cadrul considerentelor expuse la recursul pârâtului 
astfel că acestea nu vor mai fi reluate. 

Din interpretarea textului legal mai sus menţionat reiese că la  stabilirea daunelor 
materiale/morale instanţa de judecată are obligaţia de a ţine cont pe lângă perioada în care 
reclamantul a fost arestat şi de consecinţele produse asupra vieţii acestuia si a familiei sale, 
ulterior lipsirii de libertate. 

În acest sens, Curtea reţine că  repercusiunile arestării nelegale au afectat viata socială 
si familială a reclamantului nu numai până la momentul eliberării dar si ulterior acestui 
moment. 

În speţă, repararea integrală a prejudiciului presupune nu numai acordarea de 
despăgubiri pe perioada arestării, ci şi ulterior, deoarece consecinţele arestării nelegale au 
continuat şi ulterior eliberării.  

Arestarea reclamantului a determinat printre altele revenirea acestuia împreună cu 
familia  în România, pierderea locului de muncă şi imposibilitatea angajării în România.  

Ulterior datei de 03.03.2009, când reclamantul a fost pus în libertate, reclamantul a 
fost lipsit de orice venituri datorită faptului că nu a reuşit să obţin un loc de muncă având în 
vedere antecedentele penale menţionate în cazier şi faptul că procesul penal s-a finalizat abia 
în 12 ianuarie 2010 când s-a pronunţat soluţia de achitare prin decizia penală nr.13/2010 a 
Curţii de Apel Bucureşti.  

Potrivit declaraţiei martorului V.I. "Reclamantul nu a reuşit să se angajeze după 
eliberare, deoarece i s-a cerut cazier şi acolo era evidenţiată perioada în care acesta a fost 
închis". Totodată, martorul V.N.I.A. a declarat că „Nici în prezent reclamantul nu lucrează, 
faptul că a fost arestat având un impact negativ din acest punct de vedere" iar martora I.F.R. 
a declarat că "Am ţinut legătura telefonic cu familia reclamantului şi ştiu că în prezent acesta 
nu lucrează pentru că nu şi-a găsit de lucru ".  

În intervalul decembrie 2009 – 12 ianuarie 2010, singurul angajat al familiei era soţia 
reclamantului a căror venituri erau doar de 947 lei. 

Toate aceste elemente au fost determinate de arestarea reclamantului, fiind în 
prezenţa unui raport de cauzalitate între arestarea ilegală şi lipsa de venituri ale familiei care 
a continuat şi după data de 03 martie 2009, data eliberării până la data de 12 ianuarie 2010 
când s-a pronunţat soluţia de achitare prin decizia penală nr.13/2010 a Curţii de Apel 
Bucureşti, dată la care în mod just se consideră că sunt epuizate toate consecinţele materiale 
ale privării de libertate.  

În consecinţă, pentru perioada e 03 martie 2009, data eliberării, până la data de 12 
ianuarie 2010 reclamantul este îndreptăţit la acordarea unor despăgubiri materiale în sumă 
de 12.000 euro, respectiv 1200 euro/lună. 

Susţinerea reclamantului privitoare la faptul că în cuantumul despăgubirilor 
materiale solicitate  trebuie cuprinsă şi suma de 28.500 euro reprezentând prejudiciul 
material constând în contravaloarea ratelor aferente creditului imobiliar nu pot fi reţinute ca 
fiind întemeiate deoarece s-a dovedit că acestea au fost suportate, în mod benevol, de părinţii 
soţiei reclamantului reprezentând un ajutor material oferit de aceştia, iar pe de altă parte, în 
ipoteza în care reclamantul ar fi avut un loc de muncă şi ar fi realizat venitul de 1200 
euro/lună, ratele de credit probabil ar fi fost suportate din acest venit. În condiţiile în care 
despăgubirile materiale cu acest titlu deja au fost acordate reclamantului nu este posibilă o 
dublă reparaţie. 

Motivul de recurs al reclamantului care vizează suma de 4.000  euro    cu titlu de 
prejudiciu material cauzat reclamantului constând în onorariu avocaţial achitat în vederea 
reprezentării în procesul penal şi care în mod nelegal nu fost acordat de către  instanţa de 
fond deşi reclamatul a făcut dovada acesteia, în opinia Curţii, nu este fondat.  



Corespunde realităţii că la data de 02.11.2011, reclamantul a depus la dosarul cauzei  
alături de precizarea de acţiune şi următoarele înscrisuri: copia biletului de avion în format 
electronic Valencia - Cluj Napoca, 09.10.2011 şi retur,  Cluj Napoca – Valencia, 11.10.2011 
pentru martora I.F.R., precum şi chitanţa de plată a acestuia din care reiese că reclamantul a 
plătit contravaloarea biletului de avion. 

 Tribunalul a reţinut în considerentele sentinţei atacate faptul că dovada efectuării 
onorariului avocaţial în procesul penal nu se regăseşte la dosar astfel încât acestea nu au 
putut fi acordate. 

 În aceste condiţii, hotărârea judecătorească constituie din punct de vedere probator, 
înscris autentic, astfel încât în ce priveşte constatările personale ale judecătorului, hotărârea 
face dovadă până la înscrierea în fals ori, în speţă, reclamantul recurent nu a uzat de această 
procedură.  

 Criticile reclamantului recurent referitoare la cuantumul daunelor morale, precum şi 
faptul că acestea au fost acordate de prima instanţă în moneda naţională şi nu în euro, aşa 
cum au fost solicitate nu este întemeiată pentru argumentele ce urmează a fi  expuse în 
continuare. 

  Astfel, contrar afirmaţiei reclamantului care susţine că instanţa de fond nu a făcut 
referire la motivele care au determinat reducerea cuantumului daunelor morale solicitate, 
Curtea constată că sentinţa recurată îndeplineşte cerinţele prevăzute de art. 261 alin.1 pct.5 
C.pr.civ. conform cărora, hotărârea judecătorească trebuie să cuprindă motivele de fapt şi de 
drept care au format convingerea instanţei, precum şi cele pentru care s-au înlăturat cererile 
părţilor, iar motivarea acordării despăgubirilor morale este suficientă, clară, convingătoare şi 
pertinentă astfel încât asigură atât garanţia părţilor litigante în faţa eventualului arbitrariu 
judecătoresc cât şi posibilitatea exercitării unui real control judiciar. 

 Despăgubirea bănească pentru repararea unui prejudiciu nepatrimonial fiind, prin 
însăşi destinaţia ei – aceea de a uşura situaţia persoanei lezate, de a-i acorda o satisfacţie –, o 
categorie juridică cu caracter special, nu poate fi refuzată datorită unei imposibilităţi fireşti 
de stabilire a unei concordanţe valorice exacte între cuantumul său şi gravitatea prejudiciului 
la a cărui reparare este destinată să contribuie. Ea nu poate fi negată nici pe considerentul că, 
acordată într-un cuantum mare, ar putea constitui o sursă de îmbogăţire  fără temei legitim 
pentru victimă deoarece nivelul daunelor morale acordate de instanţă nu este stabilit 
arbitrar, ci el este rezultatul unor analize atente a împrejurărilor concrete ala cauzei, deci a 
unor elemente obiective, care înlătură posibilitatea ca despăgubirea bănească acordată să 
constituie un mijloc imoral de îmbogăţire  a victimei. 

 Mai mult decât atât, Curtea  a menţionat în expunerea prin care a răspuns motivului 
de recurs formulat de pârât având ca obiect cuantumul daunelor morale acordate 
reclamantului de către tribunal care sunt considerentele pentru care a apreciat ca fiind 
justificat acest cuantum astfel încât acestea nu vor mai fi reluate. 

 Cu toate acestea,  Curtea consideră că în lipsa unor dispoziţii legale privind criterii 
stricte, obiective, de cuantificare a daunelor morale, caracterul subiectiv al aprecierii 
judecătorului asupra întinderii despăgubirilor morale nu poate fi evitat astfel încât trebuie 
recunoscută puterea de apreciere a judecătorilor pe acest aspect. 

 În aceste sens, raportat la circumstanţele concrete ale cauzei, Curtea apreciază că 
daunele morale au o funcţie reparatorie şi nu compensatorie, această caracteristică neputând 
fi absolutizată. Cererea şi obţinerea daunelor morale de către reclamant nu trebuie să 
constituie o sarcină excesivă în sarcina statului, dar nici nu trebuie să genereze o îmbogăţire 
fără justă cauză a reclamatului. 

 Reclamantul, aşa cum s-a arătat, a fost privat de libertate de la 25.05.2006 – 
23.06.2006 şi de la 12.06.2008 – 03.03.2009 iar stabilirea cuantumului daunelor morale ce 
constau generic în atingerea valorilor ce definesc personalitatea umană, în lipsa unor criterii 
concrete ce pot dimensiona intensitatea cu care au fost percepute de reclamant, consecinţele 
suferite, se face cu respectarea principiului echităţii şi proporţionalităţii vătămării cu 
despăgubirile acordate. 

 Prin raportare la datele concrete ale cauzei, cu respectarea principiilor evocate, 
întinderea despăgubirilor morale, respectiv suma de 320.000 lei  acordate de instanţa de 
fond pentru repararea daunelor morale, faţă de perioada arestării nelegale, de atingerea dusă 



de această măsură dreptului la libertate, a demnităţii şi prestigiului reclamantului, vieţii de 
familie, suferinţelor fizice şi psihice a acestuia este corespunzătoare astfel încât tribunalul a 
interpretat şi aplicat în mod corect dispoziţiile art.505 alin.1 şi alin.2 C.pr.pen. 

 În acest context nu se poate reţine că instanţa de fond a încălcat principiul 
disponibilităţii prin acordarea despăgubirilor morale în lei şi nu in euro astfel cum a solicitat 
reclamantul, statuând în mod corect şi echitabil ca acestea să fie stabilite în moneda 
naţională. 

 Motivul de recurs al reclamantului care vizează momentul de la care prima instanţă a 
dispus obligarea pârâtului la plata dobânzii legale, respectiv de la data rămânerii definitive şi 
irevocabile a sentinţei, până la data plăţii este apreciat de Curte ca fiind nefondat. 

Conform art.52 alin.3 din Constituţia României, „Statul răspunde patrimonial pentru 
prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condiţiile 
legii…”. 

Din interpretarea textului constituţional reiese, fără dubiu, că răspunderea statului  
pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare poate fi angajată numai „în condiţiile legii”, 
ceea ce creează posibilitatea limitării, condiţionării şi excluderii acestei răspunderi în 
anumite situaţii, prin dispoziţii legale speciale. 

În acest domeniu, cazurile considerate a fi erori judiciare care antrenează răspunderea 
statului sunt numai cele prevăzute de lege, nefiind admisă extinderea aplicării acestora în alte 
situaţii similare. Prin gravitatea şi importanţa lor, legiuitorul a reţinut numai două ipoteze în 
care pot fi solicitate despăgubiri pe acest temei juridic, reglementate expres şi limitativ prin 
art.504 alin.1 şi alin.2  C.pr.pen. 

Cu toate acestea, prin Decizia Curţii Constituţionale nr.45/10.03.1998, s-a constatat 
constituţionalitatea art.504 C.pr.pen., numai în măsura în care nu se limitează la ipotezele 
prevăzute de acest text. 

În consecinţă, răspunderea statului pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare 
este o formă specială de răspundere patrimonială, cu reguli specifice, izvorâtă din sfera 
raporturilor juridice de drept public reprezentând activitatea organelor jurisdicţionale, dar 
limitată la cazurile şi condiţiile speciale prevăzute de lege.  

Aşadar, în cadrul răspunderii statului, reglementată de art.504 – art.507 C.pr.pen., 
acoperirea prejudiciului are în vedere consecinţele directe ale erorii judiciare, elementele 
nefiind identice cu cele prevăzute de art.998 şi urm. C.civ. Principiul reparaţiei integrale a 
prejudiciului suferit de victimă are o altă configuraţie şi natură juridică în cadrul  răspunderii 
civile delictuale, astfel încât noţiunile ce definesc „damnum emergens” şi „lucrum cessans”  
nu pot fi aplicate în condiţiile întinderii acţiunii pe dispoziţiile art.504 şi urm. C.pr.pen. 

Pe de altă parte, dobânda legală reprezintă echivalentul prejudiciului suferit prin 
întârzierea la executare  de creditorul unei obligaţii care are ca obiect o sumă de bani ori, în 
speţă, între reclamant şi pârât nu există raporturi juridice contractuale astfel încât aspectele 
învederate de reclamantul recurent justificate prin trimiterile efectuate la doctrina de 
specialitate, cu privire la punerea in întârziere pentru executarea obligaţiilor nu au incidenta 
in cauza. 

Având în vedere că momentul în funcţie de care se apreciază echivalentul 
prejudiciului material şi moral la care reclamantul este îndreptăţit este cel al pronunţării 
hotărârii, dobânda legală solicitată de reclamant se calculează doar de la data la care 
hotărârea primei instanţe a rămas definitivă şi este firesc să fie aşa deoarece doar de la 
această dată creanţa  a devenit certă, lichidă şi exigibilă. 

Pentru aceste considerente de fapt şi de drept, în speţă fiind îndeplinite cerinţele 
prevăzute de art.304 pact.6 şi pct.9 C.pr.civ. Curtea, în temeiul art.312 alin.1 raportat la 
art.3041 C.pr.civ., va  admite în parte recursurile declarate de reclamantul I.P.A. şi, respectiv, 
de pârâtul STATUL ROMÂN, prin MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE prin D.G.F.P. 
Cluj, împotriva sentinţei civile nr. 989 din 23 noiembrie 2011 a Tribunalului Cluj pronunţată 
în dosarul nr. 1781/117/2011, pe care o modifică în parte, doar cu privire la cuantumul 
daunelor materiale, astfel că va obliga pârâtul STATUL ROMÂN, prin MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE să-i plătească reclamantului I.P.A. suma de 10.360 EURO, în 
echivalent în lei la data plăţii, cu titlu de despăgubiri materiale, pentru perioada de privare de 
libertate din 12 iunie 2008 până în 03 martie 2009 şi suma de 12.000 EURO, în echivalent în 



lei la data plăţii, cu titlu de despăgubiri materiale pentru perioada 03.03.2009 şi până în data 
de 12.01.2010 (când a fost pronunţată Decizia penală 13/2010), menţinând restul 
dispoziţiilor din sentinţa recurată. 

Întrucât operaţia plăţii este un act juridic,rezultă că dovada plăţii se poate face numai 
printr-un înscris. Acest înscris ca mijloc de probă, pentru a produce efectul extinctiv şi 
liberator al plăţii, trebuie să constate efectuarea acesteia. 

În mod curent, înscrisul constatator al plăţii este chitanţa semnată de creditor şi 
remisă debitorului, adică chitanţa semnată de avocat şi înmânată clientului său. 

În prezenta cauză reprezentanta reclamantului, av. Dudescu Diana, a depus la dosar 
doar factura nr.1662/16.02.2012 care  atestă totalul de plată în valoare de 5356,8 lei pentru 
onorariul avocaţial conform actului adiţional la contractul de asistenţă juridică 
CJ/019569/2011, fără ca aceasta să fie înmânata reclamantului motiv pentru care Curtea va 
respinge ca nedovedită cererea reclamantului recurent, de acordare a cheltuielilor de 
judecată în recurs. (Judecător Anca-Adriana Pop) 

17. Contract de arendare. Nerespectarea de către arendaş a clauzelor 
contractuale. Obliare la despăgubiri 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 446 din 2 februarie 2012 

Cererea de chemare  în judecată 
 Prin cererea  înregistrată iniţial sub  nr. aaa/100/2007 la  Tribunalul Maramureş, 

reclamanta  SC  R.C. SRL Colţău a chemat-o în judecată pe  pârâta  Asociaţia  Composesorală 
„C.” Colţău, solicitând  obligarea pârâtei la  plata sumei de 350.000 lei reprezentând  
contravaloarea investiţiilor şi a recoltei pentru anul 2006, daune morale  în sumă de 50.000 
lei şi cheltuieli de judecată. 

 În motivarea cererii de chemare în judecată, reclamanta  învederează că a  încheiat cu 
pârâta  un contract de arendă pentru suprafaţa de 65 ha teren  proprietatea acesteia  pe o 
durată de 20 de ani, pârâta  obligându-se la predarea terenului şi garantarea bunei folosinţe 
şi la achitarea  contravalorii investiţiilor  efectuate de reclamantă pe suprafaţa de teren 
arendată. 

 Reclamanta a făcut  o serie de  investiţii, însă pârâta  nu a respectat  clauzele  
contractuale, distrugând o parte din investiţii şi împiedicând-o pe reclamantă să adune 
recolta. 

 Întâmpinarea şi cererea reconvenţională 
 Pârâta, prin întâmpinare, a  solicitat respingerea acţiunii, iar, prin cerere 

reconvenţională, constatarea nulităţii absolute a contractului de arendă, întrucât au fost  
încălcate o serie de condiţii de valabilitate la  încheierea acestuia, respectiv capacitatea de a 
contracta,  consimţământul  pârâtei nefiind valabil şi legal exprimat, obiectul nefiind 
determinat şi fiind  bazat  pe o cauză ilicită,  întrucât  contractul a fost  încheiat  în numele  
pârâtei de o persoană care nu avea calitatea de  reprezentant al acesteia, în baza unei 
împuterniciri false, pârâta fiind reprezentantă de preşedintele  consiliului de administraţie, 
contractul nefiind  vreodată înregistrat în evidenţele societăţii, datorită condiţiilor în care  a  
fost  încheiat, ducând  la  diminuarea patrimoniului pârâtei, astfel că doar adunarea generală 
putea să aprobe  încheierea acestuia, or încheierea  unui astfel de  contract nu a fost  supusă 
niciodată dezbaterii adunării generale. 

 În  ceea ce o priveşte pe reclamantă, contractul a  fost  încheiat în numele acesteia  de 
o persoană care nu era angajata ei şi nu avea mandatul administratorului pentru a avea 
capacitatea de a  contracta, iar, printre  activităţile din obiectul ei de activitate neaflându-se 
aceea de exploatare a bunurilor agricole, pentru ca aceasta să poată încheia  un contract de 
arendare, obiectul ei principal de activitate  fiind activitatea de  restaurante.  

 Contractul fiind nul, nu există răspundere  contractuală. Oricum, reclamanta nu a  
efectuat  investiţii, ci doar  cheltuieli curente. 

 Prima etapă procesuală 
 Prin sentinţa civilă nr. 4330/10.12.2008 a Tribunalului Maramureş, Secţia de  

contencios administrativ şi fiscal, acţiunea  principală a fost admisă în parte, pârâta fiind 



obligată la plata sumei de  300.000 lei despăgubiri şi 9296 lei cheltuieli parţiale de judecată, 
fiind respinsă ca nefondată cererea  reconvenţională. 

 Prin decizia civilă nr. 53 din 1.04.2009 a  Curţii de Apel Cluj, Secţia  comercială, de 
contencios  administrativ şi fiscal, a fost  admis apelul declarat de  pârâtă împotriva sentinţei 
civile nr. 4330/2008 a Tribunalului Maramureş, ce a  fost anulată şi cauza trimisă spre 
competentă  soluţionare în primă instanţă Judecătoriei Baia Mare, pe  motiv că natura cauzei 
este una civilă, contractul de arendare  fiind  un contract de natură civilă, neavând relevanţă 
calitatea de comerciant a  unuia  dintre cocontractanţi. 

 A doua etapă procesuală 
 Dosarul a fost  înregistrat la Judecătoria Baia Mare. 
 Judecata  în primă instanţă 
 Prin sentinţa civilă nr. 1143/4 februarie 2010 a Judecătoriei Baia Mare, acţiunea 

principală  a  fost admisă în parte, pârâta  fiind obligată să-i plătească reclamantei suma de 
300.000 lei reprezentând despăgubiri, a fost respinsă cererea reconvenţională, iar pârâta a  
fost obligată la plata cheltuielilor de  judecată parţiale în sumă de 9331,52 lei. 

 Starea de fapt 
 Între părţi, s-a încheiat  contractul de arendare înregistrat sub nr. 1/03.01.2006, 

având ca obiect livadă în suprafaţă de 56 ha, formată din pomi fructiferi - distruşi, uscaţi sau 
tăiaţi pe o suprafaţă de 20,76 ha - diferenţa de teren până la 65 ha fiind drumuri de acces, 
gard, canale şi împrejmuiri. S-a stipulat în contract că din suprafaţa productivă mai există 
aproximativ 20% pomi îngheţaţi. 

 Potrivit dispoziţiilor art. 4 din contract, proprietarul Composesorat C. s-a obligat să 
predea reclamantei terenul productiv în suprafaţă de 56 ha şi anexele (împrejmuiri, canale, 
drumuri de acces) în totalitate 65 ha. 

 Arendaşul SC R.C. SRL s-a obligat ca în primii ani de arendă să refacă împrejmuirile, 
să cureţe şi să refacă livada prin tăierea tuturor pomilor care nu au mai fost tăiaţi şi curăţaţi 
de 3 ani de către proprietar. 

 Părţile au convenit că durata arendării este de 20 de ani, arenda fiind stabilită la suma 
de 20.160 lei/an, ce urma a se achita anual în data de 15 septembrie, 50% şi în data de 15 
decembrie, 50%. 

 De asemenea, potrivit prevederilor art. 8 şi 10 din contract, pentru nerespectarea 
obligaţiilor contractuale, precum şi în cazul în care contractul se suspendă sau se întrerupe 
înainte de termenul stabilit din vina proprietarului, acesta se obligă să despăgubească 
arendaşul cu valoarea totală a investiţiilor.  

 Contractul a fost semnat de reprezentantul reclamantei şi de reprezentantul pârâtei, 
B.L., în calitate de preşedinte al asociaţiei, în baza împuternicirii datate 9.04.2005, depusă la 
dosar. Conform adeverinţei depuse la  dosar, în data de 4.01.2006 s-a înregistrat contractul 
de arendă la Primăria Comunei Coltău. 

 Dezlegarea în drept 
 În aprecierea instanţei, între părţi s-a statornicit astfel un acord de voinţă valabil, apt 

pentru a da naştere drepturilor şi obligaţiilor corelative prestabilite de cocontractanţi. 
 În ce priveşte motivele de nulitate absolută invocate de către pârâtă, pretinsul 

caracter fictiv al împuternicirii acordate de către membrii asociaţiei pârâte preşedintelui B.L. 
nu atrage nulitatea absolută a contractului încheiat. 

 Actul juridic încheiat în lipsa ori cu depăşirea puterii de reprezenta - reprezentarea 
aparentă - este valabil, valabilitate care poate fi justificată, fie pe principiul validităţii 
aparenţei în drept, fie pe ideea răspunderii civile delictuale. Ca o consecinţă, actul îşi va 
produce efectele faţă de reprezentat. În speţă, nu se pune problema unei reprezentări 
frauduloase, care implică o conivenţă între reprezentant şi cocontractant, căci reclamanta 
este prezumată de bună-credinţă, conform prevederilor art. 1899 alin. 2 Cod civil, iar această 
prezumţie nu a fost răsturnată. 

 Aspectele susţinute de către pârâta-reclamantă, relative la prevederile art. 9/1 lit. e) 
din propriul Statut, vizând faptul că niciodată nu s-a dezbătut în adunarea generală a 
asociaţilor şi nu a fost mandatat, conform statutului, B.L. să încheie un contract, sunt 
inopozabile cocontractantului de bună-credinţă, iar obiectul contractului este determinat, 
după cum relevă cuprinsul acestuia. 



În Statutul Composesoratului C. Coltău-Cătălina, autentificat sub nr. 2212 - 
11.04.2000, este precizat, conform procesului verbal din 9.04.2000, faptul că funcţia de 
preşedinte aparţine lui T.L., vicepreşedinte este B.L.1., secretar este B.L.2.. În data de 17 
decembrie 2001 fostul preşedinte T.L. a demisionat. În data de 19.01.2001, conform 
procesului verbal depus la dosarul Curţii de Apel, membrii prezenţi la şedinţă l-au ales pe 
secretarul B.L. în funcţia de preşedinte. În data de 22.06.2006, s-a stabilit că funcţia de 
preşedinte aparţine lui T.L., vicepreşedinte este S.Z., secretar este B.M.. 

 Conform proceselor verbale din 6.04.2005 şi 5.06.2006, calitatea de preşedinte a 
asociaţiei composesorale aparţine lui B.L. (L.), cel care a primit mandat special pentru 
încheierea contractului de arendă. De asemenea, conform procesului verbal de predare-
primire datat 1.07.2006,   s-au predat o serie de acte din partea conducerii administrative a 
composesoratului către conducerea nou-aleasă, cel care a predat fiind de asemenea B.L., 
identitatea de semnătură cu cea aplicată pe contractul de arendare fiind de necontestat. 

 Ca atare, o eventuală depăşire de către acesta a limitelor mandatului special acordat 
nu atrage nulitatea contractului de arendare, cocontractantului nefiindu-i impus nici a 
verifica modalitatea statutară sau nu în care societatea pârâtă îşi alege reprezentanţii. 

 Susţinerea pârâtei în sensul că nici voinţa juridică a reclamantei nu ar fi fost angajată 
conform legii, deoarece V.G., care a semnat contractul din partea reclamantei, nu este 
angajatul şi nici mandatarul reclamantei, nu este de natură a influenţa valabilitatea 
contractului. Chiar făcând abstracţie de împuternicirea depusă la dosar, ratificarea tacită din 
partea reclamantei, care a început îndeplinirea obligaţiilor care îi incumbă conform 
contractului de arendă, a consolidat cu efect retroactiv pretinsul mandat inexistent. 

 Instanţa a reţinut că, potrivit prevederilor art. 3 alin. 3 din Legea nr. 16/1994, în 
forma în vigoare la data încheierii contractului ce face obiectul judecăţii, arendaşii persoane 
juridice trebuie să aibă ca obiect de activitate exploatarea bunurilor agricole. 

 Contractul s-a încheiat în data de 3.01.2006. În statutul societăţii SC R.C. SRL, depus 
la dosar, a fost specificat la capitolul III - Obiectul de activitate, codul 0130 căruia îi 
corespunde - activităţi mixte (cultura vegetală şi creşterea animalelor). În data de 6.07.2006 
reclamanta şi-a completat obiectul de activitate cu codul 0113 - Cultivarea fructelor, nucilor, a 
plantelor pentru băuturi şi mirodenii. 

 Ca atare, la data încheierii contractului de arendare, reclamanta avea în obiectul său 
de activitate exploatarea bunurilor agricole (cultura vegetală). Împrejurarea că aceasta s-a 
aflat o perioadă de timp în întrerupere de activitate este irelevantă. 

 Începând cu data de 4.07.2006, unii membrii composesori au intrat în livada 
arendată şi au cules fructele, au alungat muncitorii angajaţi de reclamantă pentru culesul 
afinelor şi au acaparat fructele deja culese, sens în care reclamanta a depus în data de 
17.07.2006 la Tribunalul Maramureş un denunţ penal împotriva acestora, anterior 
formulând şi reclamaţie la Poliţia Municipiului Baia Mare şi la Postul de Poliţie Coltău. 

 Pârâta a procedat la valorificarea cantităţii de 34419,5 kg afine fără a solicita 
eliberarea unei autorizaţii de desfăşurare a activităţii de comercializare şi fără a întocmi anual 
situaţii financiare, astfel încât a fost sancţionată contravenţional de Garda Financiară 
Maramureş, prin procesul verbal seria F nr. 0028514 din 24.08.2006. Suma de 124.281,37 
lei, rezultată din vânzare, a fost confiscată. 

 În ce priveşte aserţiunea pârâtei, în sensul că reclamanta nu a achitat arenda şi nu se 
poate prevala de propria culpă, instanţa a constatat că, potrivit clauzelor contractuale, 
scadenţa obligaţiei de plată a arenzii era 15 septembrie şi 15 decembrie, fiind, deci, ulterioară 
faptelor din 4 iulie 2006. 

 Răspunderea care se antrenează în sarcina pârâtei este una contractuală, sens în care 
s-au invocat de către reclamantă prevederile art. 4 şi 8 din contract. 

 Din coroborarea susţinerilor reclamantei cu procesul verbal de contravenţie depus la 
dosar, a rezultat că, practic, urmare a comportamentului adoptat de cei 42 membrii ai 
pârâtei, care au împiedicat culegerea fructelor, reclamanta a fost pusă în imposibilitatea de a 
culege fructele de pe terenul arendat în luna iulie 2006.    

 În mod neîndoielnic, a existat o nerespectare de către pârâtă a obligaţiilor asumate 
contractual, de a preda terenul arendat, având 56 ha şi 9 ha anexe, de a-i permite reclamantei 
folosirea acestuia conform înţelegerii, sens în care instanţa are în vedere şi dispoziţiile art. 



981 Cod civil. Această obligaţie de abţinere este inerentă contractului încheiat între părţi. 
Prin dispoziţiile art. 8, s-a stabilit că, pentru nerespectarea obligaţiilor, precum şi în cazul în 
care contractul se suspendă sau se întrerupe înainte de termen din vina proprietarului, acesta 
se obligă să despăgubească arendaşul cu valoarea totală a investiţiilor. 

 Prin raportul de expertiză contabilă efectuat de expert B.V.,   s-a arătat că, în 
contabilitatea reclamantei, sunt înregistrate cheltuieli privind lucrări de investiţii la livada 
arendată de 95444 lei, fără a fi evidenţiate distinct. Având în vedere că expertul şi-a exprimat 
rezerve în ce priveşte nivelul valorilor evidenţiate, instanţa nu a avut în vedere această 
expertiză. 

 Prin raportul de expertiză în specialitatea agricultură, expertul C.G. a arătat că nivelul 
producţiei de fructe din anul 2006 din livada arendată este de 52000 kg afine, 12000 kg 
prune şi 97500 kg mere, având o valoare de piaţă de 323500 lei. 

 Reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la plata sumei de 300000 lei, cu titlu de 
contravaloare investiţii şi recoltă, sumă inferioară celei stabilite prin raportul de expertiză 
agricolă. Instanţa a admis cererea reclamantei, prin raportare la prevederile art. 969 alin. 1, 
art. 970, art. 1073 şi art. 1075 Cod civil. 

 Pârâta este datoare a o despăgubi pe reclamantă pentru daunele cauzate acesteia prin 
nerespectarea obligaţiei de abţinere rezultând din convenţia încheiată. Cuantumul daunelor 
trebuie să corespundă, ţinând seama şi de principiul disponibilităţii, nivelului prejudiciului 
suferit de cocontractant. Astfel, nu au putut fi reţinute susţinerile pârâtei conform cărora ar 
datora cel mult "valoarea totală a investiţiilor", căci posibilitatea arendaşului de a exploata 
bunurile agricole este prevăzută de art. 2 din Legea nr. 16/1994, arendaşul având obligaţia de 
a folosi bunurile arendate ca un bun proprietar, fiind garantat de evicţiune totală sau parţială 
(art. 8 din acelaşi act normativ).  

 În ce priveşte cererea reconvenţională, instanţa a respins-o, pentru considerentele 
anterior învederate. 

 În temeiul prevederilor art. 274 Cod procedură civilă, instanţa a obligat-o pe pârâtă să 
achite reclamantei suma de 9331,52 lei reprezentând o parte din cheltuielile de judecată 
avansate de aceasta. 

 Astfel, taxa judiciară de timbru pe care o datora reclamanta pentru pretenţiile admise 
este de 6186,52 lei, la care se adaugă timbrul judiciar de 5 lei, contravaloarea lucrării de 
expertiză contabilă, de 1540 lei conform notei analitice depuse la dosar, precum şi 
contravaloarea lucrării de expertiză în specialitatea agricultură, de 1600 lei, conform 
decontului. Dovada achitării onorariului avocaţial pretins nu a fost administrată.    

 Apelul 
 Prin decizia civilă nr. 125/A/25  mai 2011  a  Tribunalului Maramureş, a  fost respinsă 

excepţia lipsei calităţii de reprezentant a d-nei avocat A.N., fiind respins apelul declarat de 
către pârât împotriva sentinţei civile nr. 1143/4 februarie 2010 a Judecătoriei Baia Mare, iar 
apelantul fiind  obligat la plata către reclamanta intimată a cheltuielilor  de judecată în apel 
în sumă de 5000 lei. 

 În considerentele acestei decizii, tribunalul a reţinut că pârâtul Composesoratul a 
invocat drept motive de nulitate a contractului de arendare încheiat la 3 ianuarie 2006 şi pe 
care a solicitat ca instanţa de apel să le analizeze: încălcarea principiului specialităţii 
capacităţii de folosinţă şi lipsa consimţământului. 

 În ceea ce priveşte chestiunea încălcării principiului specialităţii capacităţii de 
folosinţă a reclamantei, tribunalul a împărtăşit  punctul de vedere al primei instanţe, 
apreciind că arendarea unui teren presupune exploatarea bunurilor agricole. Printre obiectele 
de activitate ale societăţii, astfel cum apar ele în statutul valabil la momentul încheierii 
contractului de arendare, a fost menţionat codul 0130. Conform codului CAEN în vigoare în 
anul 2006, codului 0130 îi corespunde următoarea descriere: activităţi în ferme mixte 
(cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor). Această activitate corespunde activităţii 
de exploatare a bunurilor agricole al cărui scop l-a avut încheierea contractului de către 
arendaş. 

 În ceea ce priveşte lipsa consimţământului composesoratului de a încheia contractul 
de arendare, tribunalul a constatat că, la momentul încheierii contractului de arendare, 
calitatea de preşedinte al composesoratului aparţinea d-lui B.L.. 



 Contrar susţinerilor intimatei încheierea contractului de arendare nu intră în sfera 
actelor prevăzute în Statutul Composesoratului la art. 9 lit. e) unde se menţionează în mod 
expres actele de majorare sau de micşorare a patrimoniului composesoratului prin acte de 
vânzare-cumpărare, donaţie sau asociere cu proprietari de teren, persoane fizice sau juridice 
sau alte composesorate. 

 Actele juridice care fac obiectul activităţilor avute în vedere la art. 9 lit. e) din Statut 
sunt în mod limitativ prevăzute, iar un contract de arendare nu se include în niciuna din 
categorii. 

 În  luna ianuarie 2006, dl. B.L. avea calitatea de preşedinte. 
 Potrivit art. 35 din Decretul nr. 31/1954, actele făcute de organele persoanei juridice, 

în limitele puterilor ce le-au fost conferite, sunt actele persoanei juridice însăşi. Faptele licite 
şi ilicite săvârşite de organele sale obligă însăşi persoana juridică dacă au fost îndeplinite cu 
prilejul exercitării funcţiei lor. 

 Ca urmare a actelor încheiate de mandatar, între mandant şi terţi se creează raporturi 
juridice. Actele încheiate de mandatar ce depăşesc împuternicirile primite nu obligă pe 
mandant decât în caz de ratificare sau în cazul unui mandat aparent. În cazul mandatului 
aparent, deşi lipseşte voinţa mandantului de a fi reprezentat, terţii contractează cu credinţa 
scuzabilă legitimă că mandatarul aparent are puteri de a reprezenta. Mandatul aparent 
produce efecte ca şi cum mandatarul aparent are putere de reprezentare, câtă vreme buna 
credinţă a terţului se prezumă. Dovada relei-credinţe a reclamantei nu a fost făcută. 

 În consecinţă, chiar şi pe teoria mandatului aparent contractul a fost menţinut, fiind 
valabil încheiat. 

Susţinerile apelantei conform cărora reclamanta era obligată să depună un minimum 
de diligenţe pentru a solicita hotărârea adunării generale şi nu lista persoanelor care au fost 
de acord cu încheierea contractului sau cel puţin să verifice dacă persoanele înscrise pe listă 
sunt membrii composesoratului au fost apreciate ca nefondate, întrucât documentele 
prezentate societăţii comerciale puteau fundamenta aparenţa de drept care o protejează pe 
reclamantă şi îi conferă dreptul de a cere executarea contractului. 

Aşadar, în mod corect prima instanţă a respins cererea reconvenţională. 
În ceea ce priveşte cererea principală, astfel cum a fost aceasta precizată, tribunalul a  

reţinut că reclamanta a solicitat suma de 300.000 lei, reprezentând valoarea investiţiilor şi 
contravaloarea recoltei pentru anul 2006. 

Potrivit art. 8 şi 10 din contractul de arendare, pentru nerespectarea obligaţiilor 
inserate în contractul de arendare, precum şi în cazul în care contractul se suspendă sau se 
întrerupe înainte de termenul stabilit în contract din vina proprietarului, acesta se obligă să 
despăgubească arendaşul cu valoarea totală a investiţiilor făcute de către arendaş. 

În opinia instanţei de apel, această clauză nu a  putut fi apreciată ca fiind o clauză de 
evaluare convenţională a întinderii dezdăunărilor în caz de neexecutare a contractului 
cauzată de atitudinea culpabilă a proprietarului terenului arendat, deoarece nu sunt evaluate 
daunele prin stabilirea unei sume determinate. 

Ar putea fi interpretată ca fiind o clauză de limitare a răspunderii la nivelul 
investiţiilor făcute de arendaş, dar o astfel de clauză devine inoperantă în caz de dol sau culpă 
gravă a debitorului, situaţie căreia se circumscrie comportamentul membrilor composesori 
care a condus în final la cauzarea prejudiciului reclamantei. 

Aşa cum a reţinut şi prima instanţă, pârâta nu s-a putut apăra pe calea excepţiei de 
neexecutare, câtă vreme scadenţa obligaţiei de plată a arenzii era ulterioară faptelor din iulie 
2006. 

În consecinţă, prima instanţă a stabilit în mod corect întinderea prejudiciului, la 
acoperirea căreia poate fi obligat pârâtul, astfel încât şi prin prisma acestor critici apelul a 
fost respins. 

Recursul 
Împotriva  acestei decizii, a  declarat  în termen legal recurs  pârâtul, solicitând  

modificarea ei, în sensul admiterii apelului, schimbării sentinţei apelate, cu consecinţa 
admiterii cererii reconvenţionale şi respingerii acţiunii principale, cu cheltuieli de judecată în 
toate   instanţele. 



În motivarea  recursului său, pârâtul învederează că instanţa de apel a aplicat  greşit 
norma de drept substanţial, motiv de recurs  prev. de art. 304  pct. 9 Cod proc.civ., ceea ce a 
dus  la o dezlegare  greşită a cererii reconvenţionale şi, implicit, a acţiunii principale. 

Aceasta, deoarece, în realitate, contractul de arendă este nul absolut, din mai multe 
considerente. 

Astfel, a fost  încălcat principiul specialităţii capacităţii de folosinţă a reclamantei la  
încheierea  contractului, rezultând  din  dispoziţiile  art. 34 din Decretul nr. 31/1954, întrucât, 
la  momentul încheierii contractului, aceasta nu avea în obiectul de activitate exploatarea 
bunurilor agricole, cerinţă prevăzută de  art. 3 alin. 3  din Legea nr. 16/1994 a arendării, 
codul 0130 având ca şi corespondent activităţi mixte, cultură vegetală şi creşterea animalelor, 
neincluzând valorificarea pe piaţă a bunurilor, codul 0113 privind cultivare fructelor, nucilor, 
a plantelor pentru băuturi şi mirodenii fiind  introdus  ulterior  încheierii contractului, prin 
actul adiţional din 4  iulie 2006, aceasta conform certificatului constatator  din 8.08.2006, 
emis de Oficiul Registrului Comerţului, având la  domeniul de activitate acela prevăzut de 
codul CAEN 5530, respectiv  cel de restaurante. 

Un alt  motiv de nulitate îl reprezintă lipsa  consimţământului pârâtului la  încheierea  
contractului, deoarece, chiar dacă s-ar aprecia  că numitul B.L., cel care a  încheiat  
contractul, ar fi fost  îndreptăţit să reprezinte  Composesoratul, aceasta a depăşit limitele  
împuternicirii, deoarece, potrivit  art. 9 alin. 1  lit. e din Statutul Composesoratului, mărirea şi 
micşorarea patrimoniului prin acte de natura  contractului obiect al prezentului litigiu 
constituie  atributul exclusiv al adunării generale, or adunarea generală nu a adoptat  o 
hotărâre  în acest sens. În mod greşit a reţinut   instanţa de apel că acest  contract  nu s-ar 
încadra în actele ce trebuie supuse aprobării adunării generale, întrucât, datorită condiţiilor 
concrete  în care a fost  încheiat, respectiv pe o perioadă de 20 de ani, cu o arendă anuală de 
numai 20.160 lei, se înscrie  în sfera actelor de micşorare a patrimoniului, o astfel de  
concluzie rezultând din simpla comparare a acestui contract  cu cel încheiat  anterior cu SC P.  
SA pe o perioadă de 5 ani şi cu arendă contând în 25 de tone de fructe anual. În aceste  
condiţii, era  necesar  un mandat special din partea adunării generale pentru încheierea 
contractului, nefiind aplicabil principiul ocrotirii aparenţei de drept, întrucât aceasta 
presupune diligenţa  medie a  unui bun proprietar, or reclamanta, deşi a solicitat  un mandat, 
a acceptat  lista ce  i-a fost  prezentată, deşi o persoană cu diligenţă medie ar fi trebuit să 
solicite  hotărârea adunării generale. De altfel, pe calea  unei prezumţii judecătoreşti prev. de 
art. 1203 Cod civil se  poate  prezuma că reclamanta a fost de rea credinţă la  încheierea  
contractului, în condiţiile  în care este o societate comercială administrată de soţia primarului 
aflat în exerciţiul atribuţiilor la  momentul încheierii contractului, fiind  vorba de manopere 
dolosive la  încheierea acestuia, altă explicaţie neexistând pentru împuternicirea  acordată 
unui fost  angajat, Velea Traian, de a  încheia  contractul, fără a se menţiona data pe  
împuternicire. 

Referitor la clauza de limitare a răspunderii pârâtului, prev. de art. 8 şi 10 din 
contract, contratul trebuie analizat prin prisma clauzelor pe care le cuprinde şi nu prin 
ignorarea sau interpretarea lor eronată, instanţa de apel înlăturând greşit aplicarea celor 
două clauze, ce limitau răspunderea  la  nivelul investiţiilor făcute de arendaş, cu motivarea 
că, în realitate, comportamentul membrilor  composesori are la bază dolul sau culpa gravă, 
încălcându-se, astfel, dispoziţiile art. 977 şi 982 C. civil, conform cărora  interpretarea 
contractului se face după intenţia comună a părţilor, iar clauzele se  interpretează unele prin 
altele, dându-se fiecăreia înţelesul ce rezultă din întregul act. În art. 4  din contract, se 
prevede obligaţia proprietarului de a pune la dispoziţia arendaşului imobilul, de a-i asigura 
folosinţa  şi de a-l garanta de evicţiune, iar art. 8 şi 10 din contract  limitează răspunderea la  
nivelul investiţiilor făcute de arendaş. În condiţiile  în care nu s-a  făcut  dovada acestor  
investiţii, acţiunea  trebuia respinsă. Antrenarea răspunderii în situaţii de natura dolului sau 
culpei grave este determinată numai de fapte delictuale, iar dolul trebuie să existe  la data 
încheierii contractului. 

Întâmpinarea 
Reclamanta  intimată, prin întâmpinare, a  solicitat respingerea  recursului ca 

nefondat, cu obligarea recurentului la plata cheltuielilor de  judecată în recurs, reprezentând 
onorariu avocaţial, pe motiv că nu a fost încălcat principiul capacităţii de folosinţă a 



reclamantei la  încheierea  contractului, pentru că, în obiectul de activitate al reclamantei, 
exista activitatea  clasificată sub  codul 0130, reprezentând activităţi mixte, cultură vegetală şi 
creşterea animalelor, corespunzător clasificării activităţilor  din economia naţională din luna  
noiembrie  1997, ulterior, această clasificare a  suferit  modificări, astfel că Oficiul registrului 
Comerţului a operat din oficiu recodificările, în raport cu statutul fiecărei societăţi 
comerciale, în codul CAEN, pe clasa agricultură, neexistând  un cod cu formularea 
„exploatarea bunurilor agricole” prevăzută de legea arendării. 

A existat  consimţământul pârâtului la încheierea  contractelor, cel puţin sub  forma 
mandatului aparent, aşa cum au reţinut instanţele de fond, neputându-i-se  imputa 
reclamantei faptul că acesta nu a fost supus aprobării adunării generale. 

Este nefondată critica referitoare la  limitarea  răspunderii  pentru că cuantumul 
prejudiciului rezultă din raportul de expertiză  coroborat cu actul încheiat de Garda 
Financiară Maramureş. 

Ulterior, în cursul procesului,  reclamanta  intimată a  invocat excepţia  lipsei calităţii 
de reprezentant a avocatului care a declarat recursul, pe motiv că împuternicirea acestuia a 
fost  semnată de 6 membri ai consiliului de administraţie care nu au fost  înregistraţi în 
registrul special de asociaţii şi fundaţii al Judecătoriei Baia Mare şi, ca urmare a  admiterii 
excepţiei lipsei calităţii de reprezentant, a solicitat anularea recursului, în temeiul art. 161 
Cod proc.civ. 

Curtea s-a pronunţat cu precădere asupra excepţiilor invocate, în temeiul art. 137 alin. 
1 Cod proc.civ., în sensul respingerii acestora, pe  motiv  că lipsa  înscrierii alegerii unui  nou 
consiliu de administraţie în registrul special nu afectează valabilitatea alegerilor, înscrierea în 
registrul special nu are un efect constitutiv, ci doar unul de opozabilitate faţă de terţii care nu 
au cunoscut pe altă cale  actele supuse înscrierii, or pârâtul recurent a depus la dosar procesul 
verbal din 13 iunie 2011 privind adunarea generală a  Composesoratului în care a  fost aleasă 
noua conducere, care a confirmat mandatul avocatului redactor. 

Respingându-se excepţia lipsei calităţii de  reprezentant  a avocatului, urmează a fi 
respinsă şi excepţia nulităţii recursului pe acest  motiv. 

În ceea ce priveşte fondul recursului, pârâtul a  invocat greşita aplicare de către   
instanţa de apel a  normelor de  drept substanţial privind  constatarea nulităţii contractului 
de arendă, nulitate fundamentată pe  încălcarea  mai multor condiţii de valabilitate la  
încheierea  contractului. 

În ceea  ce  priveşte principiul specialităţii capacităţii de folosinţă, aşa cum corect a 
reţinut   instanţa de apel, reclamanta avea în obiectul ei de activitate  cultura vegetală şi 
creşterea animalelor, care se subsumează noţiunii de exploatare a bunurilor agricole  prev. de 
art. 3 alin. 3  din Legea nr.  16/1994 a arendării, cultura vegetală şi creşterea animalelor 
presupunând  valorificarea lor pe  piaţă de către un comerciant, introducerea  ulterioară a 
unor coduri noi, ca urmare a  unor recodificări nefiind  de natură să afecteze valabilitatea  
contractului. Împrejurarea că obiectul principal de activitate îl constituia  cel de restaurante, 
de asemenea, nu este motiv de nulitate a contractului, câtă vreme, în obiectul de activitate al 
societăţii reclamante,  figura şi cultura vegetală şi creşterea animalelor, contractul de arendă 
fiind  încheiat  în vederea  realizării acestui obiectiv. 

A  fost  invocată lipsa  consimţământului pârâtului la  încheierea  contractului de 
arendă, pe  motiv că era necesară o împuternicire specială a adunării generale, deoarece 
contractul încheiat presupunea  o mărire sau o micşorare a  patrimoniului acestuia. 

În realitate, încheierea unui contract de arendă este un act de administrare şi nu unul 
de dispoziţie, neîncadrându-se  în actele prev. de art. 9 pct. 1  lit. e  din Statutul 
Composesoratului, care  vizează „mărirea şi micşorarea patrimoniului composesoratului prin 
acte de vânzare-cumpărare, de donaţie sau de asociere cu proprietari de teren, persoane  
fizice sau juridice sau alte composesorate”, aceste acte de dispoziţie  vizând dobândirea sau 
înstrăinarea de către pârâtul recurent a  unor bunuri din patrimoniul său, contractul de 
arendă neîncadrându-se  în acestea, pentru că nu duce la  pierderea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor ce  constituie  obiectul său. Reclamanta a cerut instanţei să califice 
contractul de arendă ca fiind un act de dispoziţie datorită duratei acestuia şi faptului că 
arenda nu era pe măsura celei anterioare. În condiţiile în care statutul său face referire  doar  
la actele de  înstrăinare ca fiind de competenţa  adunării generale, contractul de arendă având 



natura  unui act de administrare nu trebuia supus aprobării adunării generale, conform 
acestui statut, un eventual dezechilibru între contraprestaţii netransformând actul într-unul 
de dispoziţie prin împrejurarea că, în concret, ar putea duce la  micşorarea patrimoniului 
pârâtului, câtă vreme statutul său se referă la acte de dispoziţie constând în înstrăinări de 
bunuri ce pot avea acest efect. 

În ceea ce priveşte  reprezentantul reclamantei la  încheierea  contractului, nu au fost  
formulate  critici punctuale cu privire la considerentele deciziei pronunţată în apel referitoare 
la confirmarea  tacită retroactivă a mandatului acestuia, curtea însuşindu-şi motivarea 
tribunalului, în sensul că, chiar de nu ar fi existat un mandat la data încheierii contractului, 
executarea acestuia de către reprezentat constituie cel puţin o confirmare tacită retroactivă a 
mandatului.  

Motivul referitor la  limitarea răspunderii contractuale, respectiv a cuantumului 
prejudiciului, pârâtul se prevalează de  dispoziţiile art. 4,  8 şi 10 din contract şi vorbeşte de  
intenţia comună a părţilor şi de  interpretarea clauzelor unele prin altele, însă, în aplicarea 
dispoziţiilor  art. 977 şi 982 Cod  civil privind  interpretarea contractelor, în mod corect a  
reţinut   instanţa de apel că părţile au avut  în vedere asigurarea folosinţei bunului de  către 
proprietar, dar aceasta se referea la situaţia  în care arendaşul ar fi fost  tulburat de un terţ şi 
nicidecum la fapta proprie  săvârşită cu intenţie a celui care era obligat la predarea  bunului şi 
garantarea folosinţei acestuia, clauzele de limitare a răspunderii contractuale producându-şi 
efectele doar în cazul faptelor săvârşite din culpă, în cazul în care este vorba despre fapta 
cocontractantului, nu şi a celor intenţionate, cum este fapta pârâtului care, prin membrii săi, 
a împiedicat cu ştiinţă reclamanta să culeagă recolta de pe terenul arendat. 

În temeiul art. 312 alin. 1  Cod proc. civ., din considerentele arătate, recursul formulat 
va fi respins ca nefondat. 

Fiind  în culpă procesuală, în temeiul art. 316 raportat la art. 298 şi 274 alin. 1  Cod 
proc. civ., recurentul va fi obligat să-i plătească intimatei cheltuieli de judecată  în recurs  în 
sumă de 3000 lei, reprezentând onorariu avocaţial, conform chitanţei de la fila 19. (Judecător 
Andrea Annamaria Chiş) 

 
 

18. Contract de vânzare-cumpărare cu privire la un imobil ce face obiectul legii 
nr. 10/2001, încheiat ulterior intrării ei în vigoare. Data de la care curge 
termenul de prescripţie pentru acţiunea în constatarea nulităţii absolute 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr.460 din 3 februarie 2012  

Prin sentinţa civilă nr.  355 din 21.03.2011 a Judecătoriei Dej, s-a admis excepţia lipsei 
calităţii procesuale pasive a pârâtei S.L.. 

S-a respins excepţia lipsei calităţii de persoană îndreptăţită de a solicita restituirea 
imobilului precum şi excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei. 

S-a respins excepţia prescripţiei dreptului de a solicita constatarea nulităţii absolute a 
contractelor de vânzare-cumpărare. 

S-a respins excepţia prematurităţii introducerii acţiunii, excepţii invocate de către 
pârâţii S.S., S.C., S.C.. 

S-au respins excepţiile invocate de către pârâtul MUNICIPIUL DEJ a prescrierii 
dreptului de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare şi a 
lipsei calităţii procesuale active a reclamantei. 

S-a admis acţiunea reclamantei B.U.S., în contradictoriu cu  pârâţii CONSILIUL 
LOCAL AL MUNICIPIULUI DEJ, MUNICIPIUL DEJ, prin PRIMAR, S.S., S.C., S.C., pentru 
constatarea nulităţii absolute a actului şi în consecinţă: 

S-a constatat nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare nr. 
3502/07.08.2003 încheiat între CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEJ şi S.S. şi S.L. 
şi a actelor subsecvente acestui contract. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că imobilul în cauză a 
fost preluat abuziv de către Statul Român în temeiul Decretului 111/1951, potrivit sentinţei 



civile 793/1972 dată în dosarul 1389/1972 a Judecătoriei Dej. Acest imobil a fost notificat sub 
nr. 386/13.11.2001, notificare depusă prin Biroul Executorului Judecătoresc S.A. 

Raportat la aceste elemente esenţiale instanţa a apreciat că în cauză sunt incidente 
disp. art.25 al.1 din Legea 10/2001, republicată, care stipulează în mod expres ”sub 
sancţiunea nulităţii absolute până la soluţionarea procedurii administrative şi după caz 
judiciare generate de prezenta lege, este interzisă înstrăinarea, concesionarea, locaţia de 
gestiune, asocierea în participaţiune, ipotecarea, locaţiunea, precum şi orice închiriere sau 
subînchiriere în beneficiul unui nou chiriaş, schimbarea destinaţiei, grevarea sub orice formă 
a bunurilor imobile, terenuri şi/sau construcţii, notificate potrivit prevederilor prezentei 
legi.” 

În pofida acestui text de lege extrem de clar şi de precis, entitatea deţinătoare după 
data notificării şi înainte de finalizarea procedurilor administrative de soluţionare a 
notificării a procedat la înstrăinarea imobilului către pârâţii persoane fizice. Din această 
perspectivă apare superfluă analizarea excepţiilor invocate de către pârâţii Municipiul Dej şi 
pârâţii persoane fizice, aceste excepţii urmând a fi clarificate în cadrul procedurii de 
soluţionare a notificării depusă prin executorul judecătoresc. Nu sunt incidente în cauză nici 
disp. art.45 al.2  din Legea 10/2001 care prevăd că ”actele juridice de înstrăinare inclusiv cele 
făcute în cadrul procesului de privatizare având ca obiect imobilele prevăzute la alin.1 lit.b 
sunt lovite de nulitate absolută, buna credinţă neputând fi invocată în aceste cazuri”. Desigur, 
acest text de lege vizează actele de înstrăinare ale imobilelor efectuate anterior momentului 
intrării în vigoare a Legii 10/2001 şi cu privire la acestea se poate pune în discuţie dreptul la 
acţiune în nulitate care se prescrie în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a legii. Ceea 
ce nu este cazul în speţă, întrucât aşa cum s-a dovedit în cauză înstrăinarea imobilului a avut 
loc ulterior notificării depuse, şi înainte de soluţionarea în cadrul procedurilor administrative 
a acestei notificări.  

Pentru aceste considerente, instanţa de fond a respins excepţiile invocate ca 
neîntemeiate şi a admis acţiunea reclamantei cu consecinţa constatării nulităţii absolute a 
actului de înstrăinare a imobilului. 

Prin decizia civilă nr. 508 din 11 noiembrie 2011 de Tribunalul Cluj, s-au admis 
apelurile declarate de apelanţii pârâţi S.S., S.C., S.C. şi de apelantul pârât MUNICIPIUL DEJ, 
împotriva sentinţei civile nr. 355/21.03.2011 a Judecătoriei Dej, pe care a schimbat-o în 
parte, în sensul că s-a admis excepţia prescripţiei şi în consecinţă, s-a respins cererea de 
chemare în judecată formulată de reclamanta B.U.S., în contradictoriu cu pârâţii Consiliul 
local al municipiului Dej, Municipiul Dej, S.S., S.C. şi S.C., menţinându-se restul dispoziţiilor 
sentinţei. 

Analizând apelurile declarate prin prisma motivelor invocate, a prevederilor legale 
incidente în speţă si a probelor administrate tribunalul a reţinut ca acestea sunt parţial 
fondate pentru următoarele considerente: 

In ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesual active a reclamantei si excepţia 
lipsei de interes a acesteia, tribunalul a apreciat ca in speţă calitatea procesuala activa si 
interesul reclamantei decurg din existenta unei notificări formulate in temeiul Legii 10/2001 
pentru imobilul in litigiu, notificare nesoluţionata pana in prezent . 

         In această calitate, reclamanta are interesul si pe cale de consecinţă calitatea 
procesual activa de a cere anularea contractului de vânzare-cumpărare, contract a cărei 
existenta împiedica restituirea in natura a imobilului. 

In cadrul acţiunii de fata nu se analizează în fond aceasta notificare si nu se verifică 
dacă reclamanta este sau nu îndreptăţită la restituirea imobilului, asemenea verificări 
urmând a se face în procedura administrativa si judiciara prevăzuta de Legea 10/2001. 

Scopul prezentei acţiuni este acela de a crea premisele juridice pentru restituirea in 
natura a imobilului din speţă, imobil ce face obiectul unei notificări nesoluţionate. Ca atare, 
câtă vreme notificarea nu este soluţionată irevocabil, reclamanta are calitatea procesual 
activa si interesul în  formularea prezentei acţiuni. 

Toate aspectele care ţin de solutia ce se va da notificării sale se vor analiza in 
procedura prevăzută de Legea 10/2001 si nu în prezenta acţiune care este o acţiune de drept 
comun . 



In consecinţă, tribunalul a apreciat motivele de apel cuprinse la punctele II si III din 
apelul pârâţilor Samarean si motivele doi si trei din apelul Municipiului Dej ca neîntemeiate. 

In ceea ce priveşte excepţia prescripţie dreptului la acţiune s-a retinut că în speţă 
această acţiune este prescrisa dar în baza altor texte de lege decât cele invocate de către 
apelanţi. 

Astfel, contractul de vânzare-cumpărare atacat în speţă s-a încheiat în anul 2003. Ca 
atare, termenul de prescripţie reglementat de art. 45, 46 din Legea 10/2001 nu  este aplicabil 
acestui contract, el fiind încheiat ulterior împlinirii acestui termen de prescripţie. 

La acea dată nu era insa in vigoare textul de lege pe care reclamanta îşi întemeiază pe 
fond acţiunea, respectiv prevederile art. 21 alin. 5 din Legea 10/2001, prevederi legale 
introduse abia prin Legea 247/2005. 

In august 2003 interdicţia de a înstrăinare a imobilelor cu destinaţia de locuinţă 
notificate de o persoană îndreptăţită era cuprinse in art. 44 din OUG 40/1999 text de lege 
abrogat prin Legea 71/2011. 

Prin Legea 247/2005 o data cu introducerea textului de lege pe care reclamanta si-a 
întemeiat acţiunea s-a prevăzut un termen de prescripţie a acţiunilor în constatarea nulităţii 
absolute pentru contractele de vânzare-cumpărare de genul celui din speţă, încheiate în 
intervalul 14.02.2001 si intrarea in vigoare a Legii 247/2005. 

Astfel, art. III din titlul I al Legii 247/2005  prevăd ca actele juridice de înstrăinare 
având ca obiect imobile cu destinaţia de locuinţă, încheiate după data de 14 februarie 2001 cu 
nerespectarea interdicţiei prevăzute de art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de 
locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările 
ulterioare, şi care nu au fost atacate în instanţă în condiţiile art. 45 alin. (1) din Legea nr. 
10/2001, republicată, pot fi atacate la secţia civilă a tribunalului în a cărui rază teritorială se 
află imobilul notificat în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului titlu sau, 
după caz, de la data luării la cunoştinţă a încheierii contractului. 

In speţă.  aşa cum rezulta din motivarea cererii de chemare în judecată, reclamanta a 
luat cunostiintă de situaţia juridica actuala a imobilului la data de 16.10.2009. Cererea de 
chemare în judecată a fost introdusa la data de 28.10.2010 cu depăşirea termenului de 1 an 
mai sus menţionat .Ca atare dreptul la acţiune este prescris. 

Pe fondul cauzei a fost necesar să se sublinieze încă o dată că aspectele privind fondul 
notificării formulate în temeiul Legii 10/2001 urmează a se analiza în procedura prevăzută de 
aceasta lege. 

In spetă, fondul cauzei vizează respectarea la momentul încheierii contractului de 
vânzare-cumpărare a textelor de lege care permiteau sau nu vânzarea unor asemenea 
imobile. 

Reclamanta si-a întemeiat acţiunea pe prevederile art. 21 alin. 5 din Legea 10/2001. 
Aşa cum s-a arătat mai sus acest text de lege nu a existat pana în anul 2005 astfel că nu se 
poate retine nulitatea contractului din speţă pe acest text de lege întrucât acest fapt ar 
însemna o aplicare retroactiva a legi civile interzisa de art. 15 din Constituţie. 

Contractul de vânzare-cumpărare din speţă intră însă sub incidenta interdicţiei 
prevăzute de art. 44 din OUG 40/1999 însă acţiunea pentru constatarea nulităţii absolute 
datorata încălcării acestei interdicţii de înstrăinare este prescrisă. 

In consecinţă, reţinerea interdicţiei de înstrăinare invocata de către reclamantă nu 
este posibila în speţă raportat la art. 15 din Constituţie, iar valorificarea interdicţiei existente 
în anul 2003 si prevăzută de art. 44 din OUG 40/1999 nu mai este posibilă, termenul de 
prescripţie fiind împlinit. 

Pentru contractele de vânzare-cumpărare încheiate după intrarea în vigoarea a Legii 
247/2005 cu încălcarea art. 21 alin. 5 din aceasta lege nu se mai prevede un termen de 
prescripţie, dar aşa cum s-a arătat, acest text de lege nu este incident în speţă. 

Pentru aceste considerente, în temeiul textelor de lege mai sus menţionate si a art. 
296 C.pr.civ., tribunalul a admis excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, a admis apelurile 
declarate în speţă si a respins acţiunea ca prescrisă si ca nefondată. Apelanţii pâraţi nu au 
solicitat cheltuieli de judecată în speţă. 



Împotriva acestei decizii, reclamanta B.U.S. a declarat recurs, în termen legal, 
solicitând instanţei admiterea acestuia, modificarea în parte a hotărârii atacate în sensul 
admiterii cererii de chemare în judecată astfel cum a fost formulată şi precizată, motiv pentru 
care se impune trimiterea cauzei spre rejudecare. 

În motivarea recursului, reclamanta a învederat instanţei că în mod greşit instanţa de 
apel a admis excepţia prescripţiei la acţiune prin interpretarea în mod eronat a prevederilor 
art. 44 din O.U.G. nr. 40/1999. 

Instanţa de apel a făcut o gravă confuzie privind calcularea termenului special de 
prescripţie stipulat de prevederile Legii nr. 10/2001 modificată şi completată prin Legea nr. 
247/2005 şi ale H.G. nr. 250/2007. Termenul de un an prevăzut de lege a fost prelungit 
succesiv, cu câte 3 luni prin O.U.G. nr. 109/2001 şi O.U.G. nr. 145/2001, însumând un 
interval de 18 luni, calculat de la momentul luării la cunoştinţă de către reclamantă a situaţiei 
juridice a imobilului notificat, 16.10.2009. Astfel, termenul limită al exercitării dreptului la 
acţiune a fost 16.04.2011, iar cererea de chemare în judecată a fost introdusă la 28.10.2010, în 
termenul legal. 

Momentele de la care încep să curgă termenele de prescripţie, prin raportare la 
prevederile legii speciale completată cu Legea nr. 247/2005, sunt: momentul intrării în 
vigoare a Legii nr. 10/2001, 14.02.2001 sau momentul luării la cunoştinţă de situaţia juridică 
a imobilului notificat, în speţă luarea la cunoştinţă de existenţa contractului de vânzare-
cumpărare. Astfel, termenul de prescripţie de 18 luni nu poate fi interpretat decât unitar, în 
sensul că acesta curge, nedefalcat, de la cele două momente menţionate. 

Momentul luării la cunoştinţă de existenţa contractului de vânzare-cumpărare a cărui 
nulitate se solicită echivalează, aşa cum indică legiuitorul, cu o repunere în termenul general 
de prescripţie, iar termenul de 18 luni a fost expres stipulat pentru evitarea unor stări de 
incertitudine prelungite în ceea ce priveşte raporturile juridice civile precum şi pentru 
asigurarea stabilităţii şi securităţii acestora. 

Prin urmare, contractul de vânzare-cumpărare nr. 3.502 a fost încheiat între stat şi 
chiriaş la data de 07.08.2003, iar reclamanta a aflat această împrejurare la data de 
16.10.2009, dată la care se solicită repunerea în termenul de prescripţie. 

Art. 44 din O.U.G. nr. 40/1999 nu este aplicabil în speţă deoarece nu suntem în 
prezenţa unui nou chiriaş în persoana pârâţilor, persoane fizice, deoarece aceştia aveau deja 
calitatea de chiriaşi în baza Legii nr. 112/1995. 

În mod corect, instanţa de fond a indicat că în speţă sunt aplicabile prevederile art. 25 
alin. 1 din Legea nr. 10/2001 precum şi cele ale art. 21 alin. 5 din acelaşi act normativ şi art. 
21.1 din H.G. nr. 250/2007, care stipulează conduita pe care trebuie să o adopte entitatea 
investită cu soluţionarea notificărilor, respectiv indisponibilizarea imobilelor până la 
soluţionarea notificărilor. 

În drept, se invocă prevederile art. 304 pct. 9 C.pr.civ.  
Pârâtul intimat MUNICIPIUL DEJ a formulat întâmpinare prin care a solicitat 

respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea hotărârii recurate ca fiind legală şi 
temeinică. 

În susţinerea poziţiei procesuale, pârâtul intimat a învederat instanţei că în mod 
corect tribunalul a admis excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, potrivit art. III din Titlul I 
al Legii nr. 247/2005, astfel încât acţiunea civilă formulată de reclamantă a fost înregistrată 
cu depăşirea termenului prevăzut de lege. 

Pârâţii intimaţi S.S., S.C. şi S.C. au formulat întâmpinare prin care au solicitat 
respingerea recursului ca nefondat, învederând instanţei că, în mod legal, instanţa de apel a 
admis excepţia prescripţiei dreptului la acţiune al reclamantei, fiind lipsită de relevanţă 
faptul că aceasta a aflat de înstrăinarea imobilului doar la data de 16.10.2009. Astfel, acţiunea 
a fost înregistrată la data de 02.11.2010, cu depăşirea evidentă a termenului de prescripţie. 

Pe de altă parte, reclamanta nu a făcut dovada existenţei unor cauze temeinice sau a 
unor împrejurări speciale care au împiedicat-o să formuleze cererea de chemare în judecată 
înlăuntrul termenului de prescripţie şi nu poate invoca în apărarea ei necunoaşterea legii. 

Pârâtul intimat CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEJ, deşi legal citat, nu şi-a 
delegat reprezentant în instanţă şi nu a depus întâmpinare prin care să-şi exprime poziţia 
procesuală. 



Analizând decizia criticată prin prisma motivelor de recurs invocate şi a apărărilor 
formulate, Curtea reţine următoarele: 

Astfel, prin cererea de chemare în judecată expediată prin scrisoare recomandată la 
data de 28.10.2010 şi înregistrată la Judecătoria Dej la data de 02.11.2010, reclamanta 
B.U.S., în contradictoriu cu  pârâţii CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEJ, 
MUNICIPIUL DEJ, prin PRIMAR, S.S., S.C., S.C., a solicitat constatarea nulităţii absolute a 
contractului de vânzare-cumpărare nr. 3502/07.08.2003 încheiat între CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI DEJ, în calitatea de vânzător şi S.S., S.L., în calitate de cumpărători, 
precum şi a tuturor actelor subsecvente acestui contract. 

În drept, reclamanta şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art.21 alin.5, art.45 din 
Legea nr.10/2001, Legea nr.10/2001, Legea nr.247/2005, HG nr.250/2007, art.112 C.pr.civ. 

Prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 3502/07.08.2003 încheiat între 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEJ, în calitatea de vânzător şi S.S., S.L., în calitate 
de cumpărători, aceştia din urmă au dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului situat 
în Mun. Dej, str. Înfrăţirii nr.22, pentru preţul de 224.231.347 lei. 

In speţă, fondul cauzei vizează respectarea la momentul încheierii contractului de 
vânzare-cumpărare a textelor de lege care permiteau sau nu vânzarea unor asemenea 
imobile. 

La momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare mai sus arătat, 
07.08.2003, art.46 din Legea nr.10/2001 avea următorul conţinut: 

 “(1) Actele juridice de instrainare, inclusiv cele facute in cadrul procesului de 
privatizare, avand ca obiect imobile care cad sub incidenta prevederilor prezentei legi, sunt 
valabile daca au fost incheiate cu respectarea legilor in vigoare la data instrainarii. 

 (2) Actele juridice de instrainare, inclusiv cele facute in cadrul procesului de 
privatizare, avand ca obiect imobile preluate fara titlu valabil, sunt lovite de nulitate absoluta, 
in afara de cazul in care actul a fost incheiat cu buna-credinta. 

 (4) Actele juridice de instrainare, inclusiv cele intocmite in cadrul procesului de 
privatizare, avand ca obiect imobile preluate cu titlu valabil, sunt lovite de nulitate absoluta 
daca au fost incheiate cu incalcarea dispozitiilor imperative ale legilor in vigoare la data 
instrainarii. 

 (5) Prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la 
actiune se prescrie in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi”. 

 Legea nr.10/2001, în forma initială, a fost publicată in Monitorul Oficial nr. 75 din 14 
februarie 2001, dată la care a intrat în vigoare. 

 Termenul de 1 an prevazut la art. 46 alin. 5 din lege  s-a  prelungit cu 3 luni potrivit 
dispozitiilor O.U.G. nr. 109 din 26 iulie 2001, publicata in Monitorul Oficial nr. 460 din 13 
august 2001. Acest termen a fost prelungit cu inca 3 luni de catre O.U.G. nr. 145 din 9 
noiembrie 2001, publicata in Monitorul Oficial nr. 720 din 12 noiembrie 2001. 

Prin urmare, termenul de prescripţie reglementat de art. 46 alin.5 din Legea 10/2001 
de un an, prelungit succesiv cu încă 3 luni, vizează doar actele juridice de înstrăinare 
încheiate până la data intrării în vigoare a Legii nr.10/2001 astfel încât  nu  este aplicabil 
contractului de vânzare cumpărare a cărui nulitate se solicită întrucât acesta a fost încheiat 
ulterior împlinirii acestui termen de prescripţie. 

 Legea nr.10/2001 a fost republicată în temeiul art. VII din Titlul I 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. 653 din 22 iulie 2005, 
dându-se textelor o nouă numerotare motiv pentru care art.46 a fost renumerotat şi a devenit 
art.45. 

De asemenea, la momentul încheierii contractului de vânzare cumpărare nu era în 
vigoare textul de lege pe care reclamanta şi-a întemeiat pe fond acţiunea, respectiv 
prevederile art. 21 alin. 5 din Legea 10/2001, prevederi legale care au fost introduse abia prin 
Legea 247/2005. 

Art. 21 alin. 5 din Legea 10/2001 a fost introdus prin Legea 247/2005 însă prin acest 
act normativ  s-a prevăzut un termen de prescripţie a acţiunilor având ca obiect constatarea 
nulităţii absolute pentru contractele de vânzare-cumpărare de genul celui din speţă, încheiate 



în intervalul 14.02.2001, data intrării în vigoare a Legii nr.10/2001 si 25.07.2005, data 
intrării in vigoare a Legii 247/2005. 

 Astfel, art. III din titlul I al Legii 247/2005  prevede că, actele juridice de înstrăinare 
având ca obiect imobile cu destinaţia de locuinta, încheiate după 14 februarie 2001 cu 
nerespectarea interdicţiei prevăzute de art. 44 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
40/1999 privind, protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de 
locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările 
ulterioare, şi care nu au fost atacate în instanta în condiţiile art. 46 alin. (1) din Legea nr. 
10/2001, republicată, pot fi atacate la secţia civilă a tribunalului în a cărui raza teritorială se 
afla imobilul notificat în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului titlu sau, 
după caz, de la data luării la cunostinta a încheierii contractului. 

 Termenul prevăzut de textul legal menţionat are natura juridică a unui termen de 
prescripţie extinctivă şi reprezintă intervalul de timp, stabilit de lege, înăuntrul căruia trebuie 
exercitat dreptul la acţiune, sub sancţiunea pierderii posibilităţii de a obţine condamnarea 
pârâtului la recunoaşterea dreptului subiectiv civil contestat. Fiind un termen de prescripţie 
extinctivă el este susceptibil de întrerupere, suspendare şi repunerea în termen. 

In prezenta cauză nu este incident niciun caz întrerupere sau suspendare a cursului 
prescripţiei din cele reglementate de art.12, art.13, art.14 şi art.16 din Decretul nr.167/1958 
iar reclamanta nu a înţeles să formuleze nicio cerere de repunere în termenul de prescripţie 
în conformitate cu prevederile art.19 din acelaşi act normativ. Nu se poate reţine aserţiunea 
reclamantei recurente privitoare la faptul că momentul luării la cunoştinţă  de existenţa 
contractului de vânzare cumpărare a cărui nulitate se solicită echivalează cu o repunere în 
termen deoarece art.19 din Decretul  nr.167/1958 stabileşte că cererea de repunere în termen 
va putea fi făcută numai în termen de o lună de la încetarea cauzelor care justifică depăşirea 
termenului de prescripţie astfel că reclamanta avea obligaţia de a sesiza instanţa de fond cu o 
astfel de cerere în care să menţioneze cauzele temeinic justificate pentru care termenul de 
prescripţie a fost depăşit.  

 În acest context cererea reclamantei privind repunerea în termenul de prescripţie de 
la data de 16.10.2009 fiind formulată pentru prima dată în calea de atac extraordinară a 
recursului are natura juridică a unei cereri noi, inadmisibilă în recurs conform art.316 
raportat la art.294 alin.1 C.pr.civ.   

Critica reclamantei recurente referitoare la faptul că termenul de un an prevăzut de 
lege a fost prelungit succesiv, cu câte 3 luni prin O.U.G. nr. 109/2001 şi O.U.G. nr. 145/2001, 
însumând un interval de 18 luni, calculat de la momentul luării la cunoştinţă de către 
reclamantă a situaţiei juridice a imobilului notificat, 16.10.2009 astfel că, termenul limită al 
exercitării dreptului la acţiune a fost 16.04.2011, iar cererea de chemare în judecată a fost 
introdusă la 28.10.2010, în termenul legal de prescripţie, nu este întemeiată. 

Aceasta  deoarece termenul de un an prelungit succesiv, cu câte 3 luni prin O.U.G. nr. 
109/2001 şi O.U.G. nr. 145/2001 este cel reglementat de art.45 alin.5 din Legea nr.10/2001, 
care curge de la data intrării în vigoare a acestui act normativ şi care nu este incident în 
cauză, iar el nu se confundă cu termenul de 12 luni reglementat de art. III  din Titlul I al Legii 
247/2005, aplicabil în speţă şi  care curge fie de la data intrării în vigoare a prezentului titlu 
sau, după caz, de la data luării la cunoştinţa a încheierii contractului,  recurenta prin 
combinarea celor două norme juridice sugerând aplicarea unei lex terţia, ceea ce în mod 
evident este inadmisibil.  

Reclamanta si-a întemeiat acţiunea pe prevederile art. 21 alin. 5 din Legea 10/2001. 
Aşa cum s-a arătat anterior acest text de lege nu era în vigoare la momentul încheierii actului 
de înstrăinare astfel că nu se poate retine nulitatea contractului din speţă pe acest text de lege 
întrucât acest fapt ar însemna o aplicare retroactiva a legi civile interzisa de art. 15 alin.2 din 
Constituţia României conform căruia, legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii 
penale sau contravenţionale mai favorabile şi de art.1 din C.civ. 

 Contrar susţinerilor recurentei, contractul de vânzare-cumpărare din speţă intră sub 
incidenta interdicţiei prevăzute de art. 44 din OUG 40/1999 potrivit căruia, sunt interzise sub 
sancţiunea nulităţii absolute înstrăinarea sub orice forma, concesionarea, ipotecarea, 
contractul de leasing, precum şi orice închiriere sau subinchiriere în beneficiul unui nou 
chiriaş, a bunurilor imobile - terenuri şi construcţii cu destinaţia de locuinţa -, care fac 



obiectul unei încunoştinţări scrise, notificări sau cereri în constatarea sau realizarea dreptului 
de proprietate din partea persoanelor fizice sau juridice deposedate de aceste bunuri. 

 Din interpretarea acestui text legal rezultă, fără echivoc, faptul că sancţiunea nulităţii 
absolute operează asupra actelor juridice de înstrăinare, încheiate sub orice formă în 
beneficiul unui nou chiriaş, a bunurilor imobile cu destinaţia de locuinţa, care fac obiectul 
unei notificări din partea persoanelor fizice deposedate de aceste bunuri, ori contractul de 
vânzare cumpărare în litigiu are ca obiect imobilul cu destinaţia de locuinţă pentru care 
reclamanta a formulat notificarea nr.386/13.11.2001 în procedura administrativă 
reglementată de Legea nr.10/2001. 

 Aşa cum rezulta din motivarea cererii de chemare în judecată, reclamanta a 
recunoscut că a luat cunoştinţă de situaţia juridica actuala a imobilului la data de 16.10.2009.  

Cererea de chemare în judecată a fost introdusa la data de 28.10.2010 cu depăşirea 
termenului de prescripţie de 1 an mai sus menţionat. Ca atare dreptul la acţiunea în 
constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare cumpărare este prescris. 

In consecinţă, reţinerea interdicţiei de înstrăinare invocata de către reclamantă 
reglementată de art.21 alin.5 din Legea nr.10/2001 nu este aplicabilă în speţă raportat la art. 
15 din Constituţie, iar valorificarea interdicţiei existente în anul 2003 si prevăzută de art. 44 
din OUG 40/1999 nu mai este posibilă, termenul de prescripţie fiind împlinit. 

Pentru contractele de vânzare-cumpărare încheiate după intrarea în vigoarea a Legii 
247/2005 cu încălcarea art. 21 alin. 5 din Legea nr.10/2001 nu se mai prevede un termen de 
prescripţie, dar aşa cum s-a arătat, acest text de lege nu este incident în speţă. 

Pentru aceste considerente, Curtea constată că în cauza pendinte nu sunt îndeplinite 
cerinţele prevăzute de art.304 pct.9 C.pr.civ. coroborat cu art.312 alin.5 C.pr.civ. astfel că în 
temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ. va  respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta BEN-
URI SARA împotriva deciziei civile nr. 505 din 11 noiembrie 2011 a Tribunalului Cluj, pe care 
o menţine ca fiind legală. (Judecător Anca-Adriana Pop) 

 
 

19. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-
cumpărare încheiat în temeiul Legii nr. 112/1995. Prescripţie. Incidenţa 

dispoziţiilor art. 45 alin.(2) din Legea nr. 10/2001 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 101 din 13 ianuarie 2012 

Prin sentinţa civilă nr. 12975 din 11.10.2010 a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a admis 
excepţia prescripţiei dreptului la acţiunea în constatarea nulităţii absolute în ce priveşte 
contractul de vânzare-cumpărare nr. 40117 din 19.04.2000, încheiat între Statul Român şi 
pârâta B.M., având drept obiect vânzarea dreptului de proprietate asupra apartamentului nr. 
2, din imobilul situat în Cluj-Napoca, str.C., nr. 12, înscris în CF col. 121351 Cluj-Napoca, nr. 
top. 9055/2/1/II, 9057/4/1/II şi CF ind. 137599 Cluj-Napoca, invocată de pârâtul Statul 
Român prin Consiliul Local Cluj-Napoca şi, în consecinţă, s-a respins acţiunea civilă 
formulată de reclamanta K.E.A.M. în contradictoriu cu pârâţii Statul Român prin Consiliul 
Local Cluj-Napoca, C.C.A., B.M.. 

S-a respins cererea de chemare în garanţie a numitei B.M. la cererea pârâtului C.C.A.. 
Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că prin contractul de 

vânzare-cumpărare nr. 40117 din 19 apr. 2000, Statul Român, prin Consiliul Local Cluj-
Napoca a înstrăinat pârâtei B.M. apartamentul nr. 2, din imobilul situat în Cluj-Napoca, 
str.C., nr. 12, înscris în CF col. 121351 Cluj-Napoca, nr. top. 9055/2/1/II, 9057/4/1/II şi CF 
ind. 137599 Cluj-Napoca, în temeiul Legii nr. 112/1991. 

În conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 10/2001, indiferent de cauza de 
nulitate, dreptul la acţiunea în constatarea nulităţii absolute a contractelor de vânzare-
cumpărare ce au ca obiect imobile ce intră sub incidenţa Legii nr. 10/2001 se prescrie în 
termen de un an de la data intrării în vigoare a Legii nr. 10/2001, termen prelungit până la 
data de 14.08.2002. 



Din interpretarea acestei dispoziţii rezultă, indubitabil, că termenul de prescripţie 
curge de la data intrării în vigoare a Legii nr. 10/2001 şi nu de la altă dată, cum ar fi 
momentul cunoaşterii despre existenţa unui contract de vânzare-cumpărare încheiat de stat 
cu un terţ. În scopul respectării termenului de decădere, persoanele interesate în restituirea 
imobilelor în baza Legii 10/2001 aveau obligaţia, stabilită implicit de textul la care ne 
raportăm, să depună toate diligenţele pentru a afla situaţia juridică a imobilelor pe care le 
revendică, tocmai pentru a putea declanşa procedura anulării contractelor încheiate cu 
nerespectarea legii. 

De asemenea, ţinând cont de caracterul special al normei instituite prin Legea nr. 
10/2001, instanţa de fond a apreciat că trebuie aplicat cu precădere, fiind exclusă analiza 
motivelor de nulitate prin raportare la dreptul comun. 

Potrivit art. 19 din Decretul nr. 167/1958 instanţa judecătorească poate, în cazul în 
care constată ca fiind temeinic justificate cauzele pentru care termenul de prescripţie a fost 
depăşit, să dispună chiar din oficiu judecarea sau rezolvarea acţiunii. Cu diligente minime 
reclamantul putea şi trebuia să afle în termenul prevăzut de art.45 alin.5 din Legea nr. 
10/2001 cu modificările ulterioare. Or, aşa cum s-a menţionat anterior acesta nu a întreprins 
nici un demers pentru a afla situaţia juridică a apartamentului timp de aproape 6 ani, 
dovedind o pasivitate şi o totală lipsă de interes cu privire la acest aspect. 

Existenţa unei acţiuni în revendicare pe dreptul comun nu înlătură obligaţia 
reclamantului de a acţiona în termenul prevăzut de art.45 alin.5 din Legea nr. 10/2001 cele 
două acţiuni fiind independente una de alta. 

Raportat la considerentele mai sus invocate, în baza dispoziţiilor art.45 din Legea 
nr.10/2001 instanţa de fond a admis excepţia prescripţiei dreptului la acţiunea în constatarea 
nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare nr. 40117 din 19 apr. 2000, încheiat 
între statul român şi pârâta B.M., având drept obiect vânzarea dreptului de proprietate 
asupra apartamentului nr. 2, din imobilul situat in Cluj-Napoca, str.C., nr. 12, înscris în CF 
col. 121351 Cluj-Napoca, nr. top. 9055/2/1/II, 9057/4/1/II şi CF ind. 137599 Cluj-Napoca, cu 
consecinţa respingerii cererii. 

Apoi, restul cererilor au fost respinse, ca o consecinţă a admiterii excepţiei 
prescripţiei, soarta acestora fiind în strânsă dependenţă cu soarta cererii de constatare a 
nulităţii absolute în ce priveşte contractul de vânzare-cumpărare nr. 40117 din 19 apr. 2000, 
încheiat între Statul Român şi pârâta B.M., având drept obiect vânzarea dreptului de 
proprietate asupra apartamentului nr. 2, din imobilul situat in Cluj Napoca, str.C., nr. 12, 
înscris în CF col. 121351 Cluj-Napoca, nr. top. 9055/2/1/II, 9057/4/1/II şi CF ind. 137599 
Cluj-Napoca. 

Efect al respingerii cererii reclamantei, instanţa de fond a respins şi cererea de 
chemare în garanţie a numitei B.M., cerere formulată de pârâtul C.C.A.. 

Prin decizia civilă nr. 366/A/21.09.2011 a Tribunalului Cluj s-a respins ca nefondat 
apelul declarat de K.E.A.M. împotriva sentinţei civile nr. 12975/2010 pronunţată în data de 
11.04.2010 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care a păstrat-o în întregime, iar apelanta a fost 
obligată să plătească intimatului C.C.A.  suma de 2480 lei, cheltuieli de judecată în apel. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a reţinut că  într-adevăr, 
Consiliul local Cluj-Napoca în faţa instanţei de fond a depus întâmpinare prin care solicită 
respingerea acţiunii ca tardiv formulată, motivând că nulitatea contractului de vânzare-
cumpărare, din litigiu, trebuia solicitată potrivit termenului prev. de art. 45 alin.5 din Legea 
10/2001 până la data de 14.08.2002  indiferent de cauza de nulitate. 

Într-adevăr instanţa de fond a admis excepţia prescripţiei dreptului la acţiune în 
constatarea nulităţii absolute invocate de pârâtul Statul român prin Consiliul local Cluj-
Napoca. 

Este corect ceea ce a afirmat apelanta cu privire la diferenţele între excepţia 
tardivităţii şi excepţia prescripţiei, însă este evident că prin modul în care a fost invocată şi 
motivată atât în fapt cât şi în drept, s-a avut în vedere excepţia prescripţiei dreptului la 
acţiune. 

În altă ordine de idei, chiar dacă Statul Român a invocat în mod greşit această 
excepţie, excepţia prescripţiei  a fost invocată şi de către pârâtul C.C.A. după cum rezultă din 



practicaua încheierii de şedinţă din data de 04.10.2010 precum şi din caietul grefierului 
comunicat, la solicitarea instanţei, de către Judecătoria Cluj-Napoca. 

Reclamanta a răspuns excepţiilor invocate de către Statul Român şi C.C. dar cu privire 
la excepţia prescripţiei. 

Oricum în temeiul art. 18 din Decretul 167/1958 instanţa era obligată să analizeze 
incidenţa prescripţiei în cauză. 

Având în vedere motivele de fapt şi de drept invocate în susţinerea excepţiei atât de 
către Statul Român cât şi de pârâtul C., instanţa de apel a considerat că nu se poate afirma că 
menţiunea eronată din cuprinsul hotărârii cu privire la cine a invocat excepţia prescripţiei 
este de natură să vateme apelanta. 

Oricum, această excepţie a fost invocată şi de către pârâtul C., astfel încât nu se poate 
aprecia că dreptul reclamantei la un proces echitabil,  prin calificarea greşită a unei excepţii, a 
fost atins. 

Analiza soluţiei instanţei de fond cu privire la excepţia prescripţiei, excepţie de fond 
peremtorie ce poate fi pusă în discuţia părţilor în orice fază a procesului este corectă întrucât 
reclamanta nu a respectat dispoziţiile art. 45 din Legea 10/2001. 

Aşa cum se prevede şi în normele metodologice de aplicare a Legii 10/2001 la art.45 
pct.1 termenul prevăzut de alin.5 al art. 45 din lege este un termen special de prescripţie care 
înlătură dreptul subiectiv la acţiune pentru anularea sau constatarea nulităţii actelor juridice 
de înstrăinare. 

Reclamanta nu a înţeles să invoce dispoziţiile art. 19 din Decretul 167/1958 însă cu 
toate acestea, instanţa de fond a analizat prescripţia şi din acest punct de vedere, apreciind în 
mod corect că termenul de prescripţie s-a împlinit.  

Existenţa altor litigii cu privire la acest imobil sau notarea lor în cartea funciară nu au 
relevanţă din perspectiva excepţiei prescripţiei. 

Pentru aceste considerente, celelalte apărări din cuprinsul motivelor de apel nu au 
mai fost analizate neavând vreo relevanţă în ceea ce priveşte soluţia supra excepţiei 
prescripţiei. 

 În temeiul art. 296 C.pr.civ., instanţa de apel a respins ca nefondat apelul declarat de 
K.E.A.M. împotriva sentinţei civile nr. 12975/2010 pronunţată în data de 11.04.2010 a 
Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care a păstrat-o în întregime. 

Fiind în culpă procesuală, instanţa de apel a obligat apelanta să plătească intimatului 
C.C.A.  suma de 2480 lei, cheltuieli de judecată în apel. 

Împotriva acestei decizii, reclamanta K.E.A.M. a declarat recurs în termen legal 
solicitând instanţei admiterea acestuia, casarea hotărârii atacate şi trimiterea cauzei spre 
rejudecare instanţei competente în soluţionarea fondului litigiului, precum şi obligarea 
intimaţilor la plata cheltuielilor de judecată . 

În motivarea recursului, reclamanta a învederat instanţei că decizia tribunalului este 
nelegală potrivit art. 304 pct. 7 şi pct. 9 C.pr.civ. coroborat cu art. 312 alin. 3 şi alin. 5 
C.pr.civ. întrucât în mod greşit s-a reţinut că termenul prevăzut de art. 45 alin. 5 din Legea 
nr. 10/2001 este un termen special de prescripţie care înlătură dreptul la acţiune al 
reclamantei. Soluţia instanţei reprezintă o încălcare a prevederilor art. 6 şi art. 1 din 
Protocolul nr. 1 al C.E.D.O. care se impun a fi aplicate cu prioritate în temeiul art. 20 alin. 2 
din Constituţia României. 

Atâta vreme cât reclamanta nu a avut cunoştinţă de încheierea contractului de 
vânzare-cumpărare şi, în consecinţă, nu a avut ce ataca până la termenul prelungit până la 
data de 18.08.2002, înseamnă că nu a putut beneficia de dreptul la judecată în mod echitabil, 
public şi într-un termen rezonabil de către o instanţă independentă şi imparţială.   

Instanţa a încălcat prevederile art. 1 alin.1, art. 7 şi art. 9 din Legea nr. 10/2001 care 
conferă reclamantei dreptul de acţiune pentru revendicarea imobilului preluat în mod abuziv 
de către stat întrucât a reţinut că nu se poate solicita constatarea nulităţii absolute peste 
termenul special prevăzut de lege. 

Având în vedere înscrisurile depuse la dosarul de fond există cauze temeinic justificate 
pentru care instanţa putea dispune judecarea pe fond a acţiunii reclamantei chiar peste 
prevederile art. 45 alin. 3 din Legea nr. 10/2001, reţinând culpa concertată a Statului Român 
şi a pârâtei B.M.. 



Contractul de vânzare-cumpărare încheiat de aceşti pârâţi este nul absolut pentru 
cauză ilicită şi fraudă la lege. 

În primul rând, pârâta B.M. nu putea fi cumpărătoare a apartamentului întrucât nu a 
deţinut un contract de locaţiune valabil încheiat la data de 01.01.1990 potrivit Legii nr. 
112/1995. 

În al doilea rând, este evidentă intenţia de fraudare a intereselor reclamantei şi cauza 
ilicită a contractului în contextul în care în cadrul unui proces aflat pe rolul instanţelor în care 
statul era parte, notat în cartea funciară a imobilelor, în anul 2000 s-a încheiat contractul de 
vânzare-cumpărare cu pârâta B.M., astfel încât nu se poate invoca prescripţia dreptului la 
acţiune. 

Susţinerea instanţei de apel referitoare la faptul că existenţa altor litigii cu privire la 
imobil sau notarea lor în cartea funciară nu au relevanţă din perspectiva excepţiei prescripţiei 
este incorectă întrucât pe rolul instanţelor a existat acţiunea de revendicare înaintată de 
reclamantă, astfel încât aceasta era suficientă pentru a înlătura excepţia prescripţiei. În 
cadrul acestei acţiuni, notată în cartea funciară, Consiliul local nu a adus la cunoştinţa 
instanţei sau reclamantei faptul că apartamentul în litigiu a fost vândut şi că nu mai este 
proprietar. Mai mult decât atât, reclamanta a revendicat imobilul încă de la apariţia Legii nr. 
112/1995, imobilul figurând pe lista afişată ca fiind revendicat de către moştenitorii foştilor 
proprietari. Cu toate acestea, deşi apartamentul a devenit liber în anul 1999, Statul Român a 
perfectat un contract de închiriere, iar ulterior un contract de vânzare-cumpărare cu pârâta 
B.M.. 

Reclamanta a făcut toate demersurile posibile şi legale pentru aflarea situaţiei juridice 
a apartamentului, iar din C.F. nr. 121351, unde este înscris apt. nr. 2, nu rezultă că acesta a 
fost înstrăinat şi transcris într-o nouă C.F. 

Instanţa de apel nu a răspuns la argumentele reclamantei, astfel încât motivarea 
deciziei recurate este superficială şi reprezintă o încălcare a art. 6 din CEDO referitoare la 
dreptul la un proces echitabil. 

Pârâtul intimat Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, prin întâmpinare, a 
solicitat respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea hotărârii recurate ca fiind legală 
întrucât în speţă sunt pe deplin aplicabile prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr. 10/2001 
care reglementează termenul special de prescripţie al acţiunii în constatarea nulităţii absolute 
a contractului de vânzare-cumpărare. 

Pârâtul intimat C.C.A. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
recursului ca nefondat precum şi obligarea reclamantei recurente la plata cheltuielilor de 
judecată. 

În susţinerea poziţiei procesuale pârâtul a arătat că în mod corect instanţele de fond 
au admis excepţia prescripţiei dreptului la acţiune potrivit art. 45 alin. 5 din Legea nr. 
10/2001, iar toate celelalte critici din recursul reclamantei intră sub incidenţa excepţiei 
inadmisibilităţii întrucât vizează aspecte de netemeinicie şi de reanalizare a stării de fapt. 

Pârâta intimată B.M., prezentă personal în şedinţa publică din data de 12.01.2012 a 
solicitat respingerea recursului declarat de reclamantă ca nefondat. 

Analizând decizia criticată prin prisma motivelor de recurs invocate şi a apărărilor 
formulate, Curtea reţine următoarele: 

În conformitate cu prevederile art.316 raportat la art.137 alin.1 C.pr.civ., Curtea se va 
pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond care fac de prisos, 
în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii, respectiv asupra excepţiilor puse în discuţia 
părţilor la termenul de judecată din 13.01.2012. 

La acest termen de judecată, Curtea a invocat şi 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, ridicată şi de intimatul C.C.A. prin 
întâmpinare, 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, reclamanta recurentă nu mai poate beneficia de acest lucru prin 
promovarea recursului, această instanţă de control judiciar fiind chemată să cenzureze doar 
aspectele de nelegalitate expres şi limitativ prevăzute de lege. 

Deşi formal cererea de recurs este întemeiată pe art.304 pct.7 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. 

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 dintre părţi. 

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 relaţiilor dintre părţi, ale stării de fapt, ale probaţiunii administrate în cauză, etc., 
singurele motive de nelegalitate conţinute în memoriul de recurs, şi care se circumscriu pct. 7 
şi pct. 9 al art. 304  C.pr.civ., fiind cele referitoare la nesocotirea de către instanţa de apel a 
dispoziţiilor art.45 alin.5 din Legea nr.10/2001 şi la faptul că motivarea tribunalului este 
superficială şi nu răspunde argumentelor reclamantei. 

Toate celelalte motive de recurs, referitoare la reproduceri ale stării de fapt, ale 
probaţiunii administrate în cauză, reiterări ale istoricului cauzei, ale relaţiilor 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 de intimat, prin 
întâmpinare, dar şi 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 şedinţa publică din 13.01.2012, Curtea din oficiu, în temeiul art.316 raportat la 
art.294 alin.1 C.pr.civ., a invocat excepţia inadmisibilităţii schimbării cauzei juridice a cererii 
de chemare în judecată, prin invocarea pentru prima dată în recurs a prevederilor art.6, art.1 
din Protocolul 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, art. 1 alin.1, art.7, art.9 din Legea nr.10/2001. 

Conform art. 316 C.pr.civ., dispoziţiile de procedură privind judecata în apel se aplică 
şi în instanţa de recurs, în măsura în care nu sunt potrivnice celor cuprinse în acest capitol, 
iar art. 294 alin. 1 C.pr.civ.  prevede că, în apel nu se poate schimba calitatea părţilor, cauza 
sau obiectul cererii de chemare în judecată şi nici nu se pot face alte cereri noi. 



Având în vedere că reclamanta au invocat pentru prima dată în calea extraordinară de 
atac a recursului prevederile mai sus menţionate, practic schimbând parţial cauza juridică a 
cererii de chemare în judecată formulată şi precizată, implicit şi obiectul acesteia, Curtea în 
temeiul art. 137 alin. 1 coroborat cu art. 316 raportat la art. 294 alin. 1 C.pr.civ., va admite 
excepţia inadmisibilităţii schimbării cauzei juridice a acţiunii civile în recurs invocată din 
oficiu. 

În ceea ce priveşte primul motiv de recurs reglementat de art.304 pct.7 C.pr.civ., 
reclamanta recurentă susţine că instanţa de apel nu a răspuns la argumentele reclamantei, 
astfel încât motivarea deciziei recurate este superficială şi reprezintă o încălcare a art. 6 din 
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitoare la 
dreptul la un proces echitabil. 

Art.304 pct.7 C.pr.civ. prevede că, modificarea sau casarea unor hotărâri se poate cere 
în următoarele situaţii, numai pentru motive de nelegalitate, atunci când hotărârea  nu 
cuprinde motivele pe care se sprijină sau când cuprinde motive contradictorii ori străine de 
natura pricinii. 

Motivarea hotărârii judecătoreşti constituie o garanţie pentru părţi împotriva 
eventualului arbitrariu judecătoresc şi singurul mijloc prin care se dă posibilitatea de a se 
exercita în mod real controlul judiciar. 

Verificând hotărârea instanţei de apel din această perspectivă, Curtea constată că 
aceasta respectă, întru-totul, prevederile art.261 alin.1 pct.5 C.pr.civ. potrivit căruia, 
hotărârea se dă în numele legii şi va cuprinde: motivele de fapt şi de drept care au format 
convingerea instanţei, cum şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor. 

Astfel, tribunalul a arătat pe larg care au fost considerentele de fapt şi de drept pentru 
care a respins apelul declarat de reclamantă, implicit cele care au dus la convingerea că prima 
instanţă a calificat şi a  soluţionat în mod temeinic şi legal excepţia prescripţiei dreptului la 
acţiune invocată de pârâţii intimaţi C.C.A. şi Statul Român prin Consiliul local al mun. Cluj 
Napoca.  

Pe de altă parte, Curte reţine că atunci când se examinează o hotărâre, sub aspectul 
motivării ei, trebuie să se distingă între motivele de apel, mijloacele de apărare şi 
argumentele invocate de părţi, instanţa având obligaţia de a analiza numai motivele de apel, 
mijloacele de apărare şi, pronunţându-se asupra lor, să motiveze soluţia dată, nu şi 
argumentele pe care părţile le-au invocat în susţinerea acestora, ceea ce în speţă  tribunalul a 
respectat pe deplin, astfel încât acest motiv de recurs, în opinia Curţii, nu este întemeiat. 

Referitor la cel de-al doilea motiv de recurs care vizează aplicarea greşită a 
prevederilor art.45 alin.5 din Legea nr.10/2001, Curtea constată  că prin contractul de 
vânzare-cumpărare nr. 40117 din 19 aprilie 2000, Statul Român, prin Consiliul Local Cluj-
Napoca a înstrăinat pârâtei B.M. apartamentul nr. 2 din imobilul situat în Cluj-Napoca, 
str.C., nr. 12, înscris în CF col. 121351 Cluj-Napoca, nr. top. 9055/2/1/II, 9057/4/1/II şi CF 
ind. 137599 Cluj-Napoca, în temeiul Legii nr. 112/1991. 

Pârâta B.M. a încheiat cu pârâtul C.C.A. la data de 22.12.2999, iar ulterior la data de 
28 .06.2000, două convenţii sub semnătură privată având ca obiect înstrăinarea imobilului 
în litigiu. 

Reclamanta a menţionat în cuprinsul acţiunii introductive faptul că imobilul  situat în 
Cluj-Napoca, str.C., nr. 12, a aparţinut antecesorilor săi Vitalyos Iudita, căs. cu Vitalyos 
Andor, de la care a fost preluat de Statul Român în baza Decretului nr.92/1950. După apariţia 
HG nr.11/1997, reclamanta a formulat o acţiune de revendicare a imobilului întemeiată pe 
dreptul comun, finalizată prin decizia civilă nr.475/R/28.02.2007 a Curţii de Apel Cluj, dar şi 
o cerere de restituire a acestuia în temeiul Legii nr.112/2005, finalizată prin emiterea 
Hotărârii nr.122/13.05.1998. 

 Potrivit art.2 alin.1 lit.a din Legea nr.10/2001, în sensul prezentei legi, prin imobile 
preluate in mod abuziv se intelege: imobilele nationalizate prin Decretul nr. 92/1950 pentru 
nationalizarea unor imobile, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel încât 
apartamentul în litigiu intră sub incidenţa acestui act normativ. 

 În conformitate cu prevederile art.45 alin.2 din Legea nr. 10/2001, actele juridice de 
înstrăinare, inclusiv cele făcute în cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobile 



preluate fără titlu valabil, sunt lovite de nulitate absolută, în afară de cazul în care actul a fost 
încheiat cu bună-credinţă. 

 Art.45 alin.5 din acelaşi act normativ stipulează că, prin derogare de la dreptul 
comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la actiune se prescrie in termen de un an de la 
data intrarii in vigoare a prezentei legi. 

 Termenul de un an a fost prelungit succesiv prin Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 109/2001 si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2001, până la data de 
14.08.2002. 

 Acest termen legal are natura juridică a unui termen de prescripţie  reglementat 
printr-o normă juridică specială, derogatorie de la dreptul comun, fiind supus dispoziţiilor 
art.13-19 din Decretul nr.167/1958 referitoare la întreruperea, suspendarea sau repunerea în 
termenul de prescripţie. 

Ţinând seama de caracterul special al normei instituite prin art.45 alin.5 din Legea nr. 
10/2001, în mod legal instanţa de apel a apreciat că trebuie aplicat cu precădere, fiind exclusă 
analiza motivelor de nulitate prin raportare la dreptul comun, în aplicarea principiului de 
drept specialia generalibus derogant, potrivit căruia norma juridică specială derogă de la 
norma juridică generală. 

 Din interpretarea dispoziţiei legale mai sus menţionate rezultă, indubitabil, că 
termenul de prescripţie curge de la data intrării în vigoare a Legii nr. 10/2001 şi nu de la o 
altă dată, cum ar fi de exemplu momentul cunoaşterii persoanei interesate despre existenţa 
unui contract de vânzare-cumpărare încheiat de stat cu un terţ. În scopul respectării 
termenului de prescripţie, persoanele interesate în restituirea imobilelor în baza Legii 
10/2001 aveau obligaţia, stabilită implicit de textul la care ne raportăm, să depună toate 
diligenţele pentru a afla situaţia juridică a imobilelor pe care le revendică, tocmai pentru a 
putea declanşa procedura anulării actelor de înstrăinare încheiate cu nerespectarea legii. 

Potrivit art. 19 din Decretul nr. 167/1958 instanţa judecătorească poate, în cazul în 
care constată ca fiind temeinic justificate cauzele pentru care termenul de prescripţie a fost 
depăşit, să dispună chiar din oficiu judecarea sau rezolvarea acţiunii. Cu diligente minime 
reclamanta putea şi trebuia să afle în termenul prevăzut de art.45 alin.5 din Legea nr. 
10/2001, cu modificările ulterioare, împrejurarea că apartamentul în litigiu a fost înstrăinat, 
însă  aceasta nu a întreprins nici un demers pentru a afla situaţia juridică a apartamentului 
un timp foarte îndelungat, dovedind o pasivitate şi o totală lipsă de interes cu privire la acest 
aspect. 

Celelalte susţineri ale reclamantei recurente privitoare la existenţa altor litigii cu 
privire la imobilul în litigiu, notarea lor în cartea funciară, motivele pentru care în opinia sa 
contractul de vânzare cumpărare este lovit de nulitate absolută  nu au relevanţă din 
perspectiva soluţiei date asupra  excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune. 

Pentru aceste considerente, în speţă nefiind îndeplinite cerinţele prevăzute de art.304 
pct.7 şi pct.9 C.pr.civ., Curtea în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ. va respinge ca nefondat 
recursul declarat de reclamanta K.E.A.M. împotriva deciziei civile nr. 366/A din 21.09.2011 a 
Tribunalului Cluj pronunţată în dosarul nr. 10699/211/2007, pe care o menţine, ca fiind 
legală. 

În conformitate cu prevederile art.316 raportat la art.274 alin.1 şi alin.3 C.pr.civ., 
Curtea va obliga recurenta, aflată în culpă procesuală, să plătească intimatului C.C.A. suma 
de 3.000 lei, cu titlu de  cheltuieli de judecată parţiale în recurs, reprezentând onorariu 
avocaţial redus de la suma totală de 6108 lei, care a fost apreciat ca fiind nepotrivit de mare 
faţă de valoarea pricinii, munca depusă de avocat şi complexitatea redusă a cauzei. 
(Judecător Anca Adriana Pop) 

 
 



20. Acţiune în evacuare. Contract de închiriere încheiat pe perioadă 
determinată. Acţiune în constatarea încetării contractului de închiriere şi 

evacuare. Admitere  

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 835 din 23 februarie 2012  
Prin acţiunea civilă formulată de reclamanţii CONSILIUL LOCAL al mun. Cluj-

Napoca şi MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA împotriva pârâtului B.A.M. s-a a solicitat instanţei 
ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să oblige pârâtul la plata către reclamanţi a sumei 
de 1.341,16 lei din care suma de 1.042 lei cu titlu de chirie restantă pentru perioada 
septembrie 2008 - aprilie 2010 şi suma de 299,16 lei cu titlu de penalităţi de întârziere, 
aferente perioadei 1.09.2008-29.04.2010, să oblige pârâtul la plata chiriei până la 
părăsirea efectivă a locuinţei, să oblige pârâtul la plata de penalităţi de întârziere până la 
plata efectivă a debitului, să constate încetarea contractului de închiriere nr. 
64025/14.09.2005 începând cu data de 9.04.2009, să dispună evacuarea pârâtului din 
imobilul situat în mun. Cluj-Napoca, str.C. nr. 17, ap. 5, jud. Cluj cu obligarea pârâtului la 
predarea locuinţei în starea în care a primit-o, cu cheltuieli de judecată. 

La termenul de judecată din data de 21.09.2011, reclamanţii au depus o precizare de 
acţiune prin care a învederat instanţei că pârâtul a achitat în timpul procesului debitul 
restant, motiv pentru care înţeleg să nu mai susţină petitele 1-3. 

Prin sentinţa civilă nr. 14.145/21.09.2011, Judecătoria Cluj-Napoca a admis în parte 
acţiunea civilă formulată şi precizată de reclamanţii Consiliul local al municipiului Cluj-
Napoca şi Municipiul Cluj-Napoca împotriva pârâtului B.A.M., având ca obiect pretenţii. 

 A constatat achitat debitul şi încetat contractul de închiriere nr. 64025/14.09.2005 
şi a dispus evacuarea pârâtului din imobilul situat în municipiului Cluj-Napoca, strada 
Conductorilor nr. 17, ap. 5, judeţul Cluj, cu consecinţa obligării pârâtului la predarea 
imobilului în starea în care a primit-o. 

 Totodată, a fost respins ca neîntemeiat capătul de cerere privind obligarea 
pârâtului la plata către reclamanţi a cheltuielilor de judecată. 

 Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele: 
 La data de 14 Septembrie 2005 între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca şi 

pârât s-a încheiat contractul de închiriere nr.64025 pentru imobilul situat în municipiul Cluj-
Napoca, strada C. nr.17, ap.5, judeţul Cluj, durata contractului fiind stabilită de comun acord 
ca fiind cuprinsă între 14 Septembrie 2005-09 Aprilie 2009, chiria lunară fiind de 123.657,00 
lei ROL. 

 La data de 18 Iulie 2009, respectiv 20 Ianuarie 2010, pârâtul a fost somat să se 
prezinte la sediul reclamanţilor în vederea prelungirii contractului de închiriere, fără însă a 
da curs acestor notificări. 

 Totodată, la data de 11 Mai 2010, pârâtul a fost notificat că a acumulat faţă de 
reclamanţi un debit de 1.341,16 lei din care suma de 1.042 lei cu titlu de chirie restantă pentru 
perioada septembrie 2008-aprilie 2010 şi suma de 299,16 lei cu titlu de penalităţi de 
întârziere, aferente perioadei 01 Septembrie 2008-29 Aprilie 2010, atrăgându-i-se atenţia 
asupra clauzelor contractuale conform căreia neplata chiriei pe o durată de 3 luni consecutiv 
atrage rezilierea contractului. 

 Conform precizării depuse la termenul de judecată din data de 21 Septembrie 2011, 
pârâtul a achitat integral debitul datorat reclamanţilor, motiv pentru care aceştia nu au mai 
susţinut petitele 1-3. 

 Cu privire la constatarea încetării contractului, instanţa a reţinut că potrivit art.1437 
şi art.1452 Cod civil, în cazul în care durata contractului de închiriere a expirat, dar chiriaşul 
rămâne pe mai departe în locuinţă se produce tacita relocaţiune, adică o reînnoire a 
contractului cu specificaţia că de această dată durata contractuală este nedeterminată. 

 În această situaţie, promovarea prezentei acţiuni operează ca o denunţare unilaterală 
a contractului de închiriere. 

 Totodată, s-a constatat că potrivit clauzelor contractuale, neplata chiriei pe o durată 
de 3 luni consecutiv atrage rezilierea contractului de închiriere, reziliere care însă nu a fost 
solicitată de către reclamanţi. 



 Faţă de cele mai sus reţinute, instanţa a apreciat că acţiunea civilă precizată este 
întemeiată. 

 Astfel, ca o consecinţă a denunţării unilaterale a contractului, în temeiul art.1437 şi 
urm. Cod civil, a constatat încetat contractul de închiriere nr.64025/14 Septembrie 2005 şi a 
dispus evacuarea pârâtului din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, strada C. nr.17, 
ap.5, judeţul Cluj cu consecinţa obligării pârâtului la predarea imobilului în starea în care a 
primit-o. 

 În privinţa cheltuielilor de judecată, întrucât pe de o parte acţiunea civilă prezentă 
este scutită de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar iar, pe de altă parte, 
reclamanţii nu au făcut dovada altor cheltuieli de judecată, în temeiul dispoziţiilor art.274-
276 Cod procedură civilă, instanţa a respins ca neîntemeiat capătul de cerere privind 
obligarea pârâtului la plata acestor cheltuieli. 

Prin decizia civilă nr. 546/A din 29.11.2011 pronunţată de Tribunalul Cluj s-a respins 
că nefondat apelul declarat de pârâtul B.A.M. împotriva sentinţei civile nr. 
14.145/21.09.2011, a Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care a păstrat-o în întregime. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a reţinut următoarele: 
Referitor la prima critică, tribunalul a reţinut că în şedinţa publică din 21.09.2011 

reprezentanta reclamanţilor a declarat că „imobilul în litigiu este revendicat în baza Legii 
nr.10/2001, dar nu cunoaşte dacă s-a soluţionat sau nu până în prezent”.  

Potrivit dispoziţiilor art.13 alin.1 din Legea nr.10/2001 „în cazul imobilelor restituite 
prin procedurile administrative prevăzute de prezenta lege sau prin hotărâre 
judecătoreasca sunt aplicabile prevederile privind contractele de închiriere cuprinse in 
Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor si stabilirea 
chiriei pentru spatiile cu destinaţia de locuinţe, aprobata cu modificări si completări prin 
Legea nr. 241/2001, cu modificările si completările ulterioare”. 

Conform art.9 şi art.10 alin.1 din OUG nr.40/1999 „în cazurile prevăzute la art. 2-7, 
între proprietari şi chiriaşi se va încheia un nou contract de închiriere numai la cererea 
chiriaşului sau a fostului chiriaş, după caz. Proprietarii, persoane fizice sau juridice de 
drept privat, vor înregistra noul contract de închiriere la organul fiscal teritorial. Persoana 
juridică, care a deţinut sau a administrat locuinţa, va comunica chiriaşului titular al 
contractului de închiriere, în scris, cu confirmare de primire, în termen de 15 zile de la data 
procesului-verbal de restituire a locuinţei, faptul ca începând cu aceasta data poate sa 
încheie un nou contract de închiriere cu proprietarul care a redobândit locuinţa. In acelaşi 
timp este obligată sa pună la dispoziţie proprietarului, fără plata, copii de pe contractul de 
închiriere şi de pe anexele la acesta. In vederea încheierii noului contract de închiriere, în 
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta sau de 
la deschiderea rolului fiscal, după caz, proprietarul ii va notifica chiriaşului sau fostului 
chiriaş, prin executorul judecătoresc, data şi locul intalnirii. Notificarea va fi comunicată 
prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire”. 

Ţinând cont de aceste dispoziţii legale, tribunalul a apreciat ca fiind lipsite de 
relevanţă afirmaţiile reprezentantei reclamanţilor din şedinţa publică din 21.09.2011, atât 
timp cât apelantului, în calitate de chiriaş, nu i s-a comunicat de către unitatea deţinătoare 
schimbarea proprietarului imobilului şi nici nu a primit din partea unui eventual proprietar 
care să fi redobândit locuinţa vreo notificare în vederea încheierii unui nou contract de 
închiriere, astfel încât imobilul se află în patrimoniul reclamanţilor, aceştia având calitatea de 
locatori. 

În ceea ce priveşte a doua critică, este adevărat că potrivit dispoziţiilor art.969 alin.1 
C.civ. „convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante”, însă un contract 
poate să aibă şi alte efecte decât cele stipulate în mod expres de părţi, care ţin de natura însăşi 
a contractului, în temeiul dispoziţiilor art.970 alin.2 C.civ., conform cărora convenţiile 
„obligă nu numai la ceea ce este expres într-însele, dar la toate urmările, ce echitatea, 
obiceiul sau legea dă obligaţiei, după natura sa”.  

În speţă, fiind vorba despre un contract de închiriere, sunt incidente dispoziţiile 
art.1436 alin.2 C.civ. privind denunţarea unilaterală a contractului încheiat pe termen 
nedeterminat, indiferent dacă această posibilitate a fost sau nu menţionată în contract, 
raportul juridic dintre părţi fiind reglementat şi de  aceste dispoziţii legale. 



Pentru toate motivele expuse mai sus, tribunalul a considerat că apelul declarat de 
pârât este nefondat şi în baza dispoziţiilor art.296 C.proc.civ. l-a respins şi a păstrat sentinţa 
atacată, aceasta fiind legală şi temeinică. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul B.A.M. solicitând 
modificarea deciziei pronunţate de tribunal în sensul respingerii acţiunii formulate. 

În motivare s-a arătat că este adevărat că pârâtul a rămas restant timp de câteva luni 
în ceea ce priveşte plata chiriei pentru apartamentul închiriat din cauza unor probleme grave 
financiare, această problemă fiind rezolvată în faţa instanţei de fond prin achitarea integrală 
a debitului restant, chiria fiind achitată şi ulterior. 

Atât instanţa de fond cât şi instanţa de apel au acordat mai mult decât s-a cerut 
apreciind că acţiunea promovată de către reclamant operează ca o denunţare unilaterală a 
contractului încheiat la data de 14.09.2005, conform clauzelor acestuia nefiind posibilă 
încetarea contractului prin denunţare unilaterală. Contractul prevedea ca modalitate de 
încetare rezilierea, aceasta nefiind solicitată de către reclamanţi, scopul acţiunii fiind acela de 
recuperare a sumelor restante. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 299, art. 302, art. 303, art. 304 pct. 6 şi 9 
C.pr.civ. 

În apărare, intimaţii au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea ca 
nefondat a recursului. 

În motivare s-a arătat că durata locaţiunii prevăzută în contractul de închiriere nr. 
64025/14.09.2005 a expirat la data de 09.04.2009, chiriaşul rămânând în locuinţă şi după 
această dată, condiţii în care acesta s-a prelungit prin tacita relocaţiune pentru o perioadă 
nedeterminată. În această situaţie promovarea acţiunii operează ca o denunţare unilaterală a 
contractului, chiar dacă în actul de închiriere nu este inclusă nicio clauză în acest sens. Sunt 
incidente dispoziţiile art. 1436 alin. 2 Cod civil. 

Analizând recursul declarat de reclamantul B.A.M. împotriva deciziei civile numărul 
546 din 29 noiembrie 2011 a Tribunalului Cluj, Curtea reţine următoarele: 

Singurele critici din cererea de recurs care pot fi circumscrise unor motive de 
nelegalitate ale deciziei atacate sunt cele prin care se susţine că instanţa de apel şi implicit cea 
de fond au acordat mai mult decât ceea ce s-a cerut prin aprecierea acţiunii ca o denunţare 
unilaterală a contractului de închiriere, fiind incident pct. 6 al art. 304 C.pr.civ. şi faptul că în 
situaţia din speţă nu ar fi posibilă o denunţare unilaterală a contractului în lipsa stipulării 
acestei posibilităţi în contract, fiind incident pct. 9 al art. 304 C.pr.civ. 

În mod corect instanţele de fond au stabilit că durata contractului de închiriere 
încheiat la data de 14.09.2005 între Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca şi pârât a 
fost cea stabilită prin contract, respectiv până la data de 09.04.2009. 

Ulterior, locatorul a făcut demersuri în vederea prelungirii contractului de închiriere 
şi în vederea recuperării sumelor datorate cu titlu de chirie, pârâtul nemanifestându-şi în nici 
un fel intenţia de prelungire a duratei contractului. În aceste condiţii, ţinând cont de faptul că 
pârâtul a continuat să locuiască în apartament, a operat tacita relocaţiune conform art. 1437 
şi 1452 Cod civil, contractul fiind prelungit pe o durată nedeterminată, cu posibilitatea 
denunţării unilaterale de către oricare dintre părţile contractante, în baza prevederilor art. 
1436 alin. 2 Cod civil. 

Posibilitatea denunţării unilaterale a contractului de către oricare dintre părţile 
contractante în situaţia intervenirii tacitei relocaţiuni fiind incontestabilă în baza 
prevederilor legale menţionate anterior, chestiunea care se impune a fi analizată este aceea a 
semnificaţiei acţiunii promovate de către Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca în 
calitate de locator, acţiune prin care se solicită constatarea încetării contractului de închiriere 
şi evacuarea pârâtului din apartamentul închiriat. 

Referitor la aceasta se reţine că atât practica cât şi doctrina judiciară au stabilit că 
atâta timp cât legea nu prevede o formă expresă pentru denunţare, aceasta poate îmbrăca 
diferite forme, în toate cazurile acţiunea de chemare în judecată pentru evacuare constituind 
manifestarea neechivocă a voinţei de denunţare a contractului, termenul de preaviz fiind 
acoperit de timpul necesar soluţionării litigiului. (decizia Tribunalului Suprem nr. 
1628/1987). 



Rezultă deci că nu se verifică motivele de nelegalitate ale deciziei atacate invocate prin 
cererea de recurs, instanţa de apel făcând o corectă interpretare şi aplicare a dispoziţiilor 
legale incidente, cauza fiind soluţionată în limita investirii instanţei prin cererea de chemare 
în judecată, cerere prin care s-a solicitat şi constatarea încetării contractului de închiriere şi 
evacuarea pârâtului din apartamentul închiriat, reclamantul nerenunţând niciodată la 
judecarea acestor două petite. 

Susţinerea pârâtului recurent în sensul că singurul scop al acţiunii civile a fost acela 
de recuperare a sumelor de bani reprezentând chirie restantă nu are suport în actele existente 
la dosar raportat la cele reţinute mai sus, irelevante fiind şi referirile la plata în continuare a 
chiriei până la sfârşitul anului 2011. 

În consecinţă, în temeiul art. 312 alin. 1 C.pr.civ. instanţa va respinge ca nefondat 
recursul declarat de reclamantul B.A.M. împotriva deciziei civile numărul 546 din 29 
noiembrie 2011 a Tribunalului Cluj, pe care o va menţine ca legală. (Judecător Anamaria 
Câmpean) 

 
 

21. Contract de întreţinere. Reziliere solicitată de întreţinut. Refuzul de a 
accepta întreţinerea şi plecarea de acasă. Respingere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 843 din 24 februarie 2012  
Prin sentinţa civilă nr. 17522/22.12.2010, pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca, 

s-a admis cererea formulată de reclamantul F.S., în contradictoriu cu pârâţii A.I. şi A.M. şi în 
consecinţă: 

S-a dispus rezilierea contractului de întreţinere încheiat între reclamant şi pârâţi la 
data de 28 iunie 1996, pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate de pârâţi. 

S-a dispus restabilirea situaţiei anterioare, prin radierea dreptului de  proprietate al 
pârâţilor din CF nr. 1953 Feleac şi înscrierea dreptului de proprietate al reclamantului. 

S-a dispus evacuarea necondiţionată a pârâţilor din imobilul situat în loc. Feleacu, 
jud. Cluj. 

A obligat pârâţii la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 11215,55 RON, 
reprezentând taxa judiciară de timbru, timbru judiciar, onorariu de expert şi avocaţial. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în considerentele 
sentinţei următoarele:  

„În fapt, la data de 26 iunie 1996, între reclamant şi pârâţi s-a perfectat un contract de 
întreţinere în favoarea reclamantului, cu menţinerea dreptului de uzufruct viager asupra 
imobilului casă de locuit compusă din 2 camere, bucătărie, hol, spaiţ, obiectul acordului de 
voinţă fiind casa de locuit, 1 bucătărie de vară, grajd cu şură şi grădină în suprafaţă de 
aproximativ 2.200 mp, teren extravilan în suprafaţă de 4.600 mp precum şi  acţiunile pe care 
le deţine pentru suprafaţa de 3,5 ha livezi la Palacsayi Cluj. 

Prin acest contract de întreţinere, pârâţii s-au obligat, în schimbul imobilelor anterior 
menţionate, să îi presteze petentului o întreţinere completă, cu toate cele necesare traiului, 
asigurarea de servicii medicale şi medicamente în caz de nevoie, iar la deces să fie 
înmormântat conform obiceiului locului. Obligaţiile de întreţinere la care s-au angajat 
întreţinătorii trebuiau să fie o prestaţie succesivă, cel puţin cu privire la  alimentaţie, 
medicamente, toate cele necesare traiului. 

Ampla probaţiune administrată în cauză, în special cea testimonială a relevat 
împrejurarea că după 2-3 ani de relativă înţelegere între părţi şi îndeplinire a obligaţiilor 
asumate contractual, pârâţii nu au mai înţeles să facă acelaşi lucru, ignorând că deţin doar 
nuda proprietate asupra imobilelor şi că le incumbă sarcini periodice cu privire la ruda lor. 
Ba mai mult decât atât, prin comportamentul lor faţă de reclamant, l-au determinat pe acesta 
să-şi părăsească domiciliul la 22.06.2008, nu i-au restituit bunurile şi nu s-au deranjat să 
încerce să-şi onoreze în vreun fel obligaţiile pe durata lipsei lui. 

Întreţinerea presupune prestaţii zilnice pe larg explicitate de reclamant pe parcursul 
procesului, pe care pârâţii au ales să le ignore, contrar scopului urmărit de petent la 



momentul perfectării contractului. Acesta a fost mobilul său, scopul urmărit, dată fiind vârsta 
înaintată nevoile specifice, gradul de rudenie dintre părţi. 

Este mai presus de orice dubiu că pârâţii au nesocotit clauzele contractuale, l-au 
neglijat pe reclamant, nu i-au prestat întreţinerea zilnică la care s-au angajat, i-au reţinut 
pensia, pârâtul a fost aspru şi chiar violent, îmbunătăţirile aduse imobilului vizând exclusiv 
propriul lor confort. 

Pârâţii nu şi-au îndeplinit obligaţia esenţială de a presta reclamantului întreţinerea 
zilnică. Or, acest fapt, echivalează cu neîndeplinirea de către parat a unei obligaţii 
contractuale esenţiale. 

Procedând in acest mod abuziv, paraţii au dat dovada de vădita rea credinţa, de 
neîndeplinirea obligaţiilor corelative asumate prin convenţie. 

Neexecutarea de către paraţi a obligaţiilor contractuale a determinat imposibilitatea 
obţinerii rezultatului urmărit, fapt ce l-a determinat a proceda la solicitarea rezilierii 
contractului, pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor paraţilor. 

Conform prevederilor art. 1020 C.civ., condiţia rezolutorie este subînţeleasă 
totdeauna în contractele sinalagmatice, în caz că una din părţi, nu îndeplineşte angajamentul 
său, iar potrivit art. 1021 C.civ.: „In acest caz, contractul nu este desfiinţat de drept. Partea în 
privinţa căreia nu s-a executat, are alegerea sau să silească pe cealaltă a executa convenţia, 
când este posibil, sau să-i ceară desfiinţarea cu daune interese.” 

Instanţa este chemată să se pronunţe dacă obligaţiile asumate de către părţile 
contractante prin contractul în discuţie, care în conformitate cu prevederile art. 969 C.civ., 
reprezintă legea părţilor, au fost respectate de acestea, în vederea stabilirii consecinţelor 
juridice ce decurg din acestea. 

Probaţiunea cu înscrisuri şi îndeosebi cea cu martori administrată în dosar a relevat 
împrejurarea că debitorii obligaţiei de a face, respectiv pârâţii nu şi-au onorat obligaţiile 
esenţiale asumate cu privire la serviciul ce face obiectul acordului lor de voinţă. 

În speţă sunt îndeplinite condiţiile pentru promovarea unei acţiuni în pronunţarea 
rezilierii unui contract, astfel cum acestea sunt reglementate de dispoziţiile art. 1020 şi urm.  
C. civ.  

Acţiunea în rezilierea unui contract poate fi introdusă numai de partea care şi-a 
executat obligaţiile contractuale ori este gata să şi le execute. 

In acest context, instanţa a reţinut că  petentul a îndeplinit întocmai aceasta obligaţie 
contractuala, transmiţând nuda proprietatea supra imobilelor ce fac obiectul acordului lor de 
voinţă, in condiţiile agreate convenţional. Dovada îndeplinirii întocmai si la termen a acestei 
obligaţii contractuale ce i-a incumbat rezulta din documentele depuse in probaţiune. 
Reclamantul şi-a îndeplinit întru-totul obligaţiile asumate prin acest contract.  

Neexecutarea obligaţiilor contractuale asumate se datorează culpei pârâţilor, aceştia 
cu intenţie şi în cunoştinţă de cauză nu şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale asumate, 
susţinerile lor în apărare fiind conjuncturale, nedovedite conform art. 1169 din Codul civil. 

Ca atare, se justifică întrutotul sancţiunea rezilierii contractului, din culpa exclusiva a 
paraţilor. 

În cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 969 C.civ.: conform cărora„ Convenţiile legal 
făcute au putere de lege intre părţile contractante”, respectiv ale art. 970 care impun ca 
acestea să fie executate cu bună credinţă. 

În consecinţă, s-a dispus rezilierea contractului de întreţinere încheiat între reclamant 
şi pârâţi la data de 28 iunie 1996, pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate de pârâţi; 
restabilirea situaţiei anterioare, prin radierea dreptului de  proprietate al pârâţilor din CF nr. 
1953 Feleac şi înscrierea dreptului de proprietate al reclamantului, precum şi evacuarea 
necondiţionată a pârâţilor din imobilul situat în loc. Feleacu, nr. 678,  jud. Cluj, aceştia 
rămânând fără vreun titlu locativ. 

In temeiul art. 274 C.pr.civ., pârâţii au fost obligaţi la plata cheltuielilor de judecată în 
cuantum de 11215,55 RON, reprezentând taxa judiciară de timbru, timbru judiciar, onorariu 
de expert şi avocaţial, aceştia fiind în culpă procesuală”. 

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs, în termen legal, pârâţii A.I. şi A.M., 
considerat ca fiind apel, raportat la expertiza de evaluare efectuată la fond, din care rezultă 
că valoarea tuturor imobilelor (la construcţii nu s-au avut în vedere investiţiile efectuate de 



către pârâţi) este de 435.850 lei, solicitând ca, în urma rejudecării cauzei, raportat la probele 
administrate, să se respingă acţiunea ca fiind neîntemeiată. 

Prin întâmpinarea formulată, intimatul se opune admiterii apelului, cu cheltuieli de 
judecată. 

Tribunalul Cluj, prin decizia civilă nr. 438/A/18.10.2011, a admis apelul declarat de 
apelanţii A.M. şi A.I., a schimbat în totalitate sentinţa apelată, cu consecinţa respingerii 
acţiunii reclamantului; nu au fost acordate cheltuieli de judecată în apel. 

Motivând decizia, Tribunalul a reţinut următoarele: 
„Din lecturarea acţiunii introductive, rezultă că reclamantul urmăreşte rezilierea 

contractului de întreţinere încheiat sub semnătură privată în 28 iunie 1996 pentru 
neîndeplinirea obligaţiilor asumate de către întreţinători, în sensul că după 2-3 ani de la data 
încheierii actului, a ajuns să fie dat la o parte, fiind nevoit să îşi spele singur hainele, pârâta 
gătind doar pentru membrii familiei ei, iar când trebuia să ia masa i se dădea numai pâine cu 
untură, pârâţii mâncând pe ascuns şi ferindu-se de acesta. 

Deşi putea să folosească imobilul după bunul său plac, în virtutea dreptului de 
uzufruct, pârâţii i-au lăsat o singură cameră, fără televizor, neavând acces la baie. 

În ciuda obligaţiilor asumate, pârâţii i-au luat şi pensia, acceptând să le-o dea pe 
motiv că pârâtul îl ameninţa cu bătaia, nu a mai vrut să-i restituie buletinul pentru a-şi ridica 
banii, recuperându-l cu ocazia alegerilor, când şi-a manifestat dreptul de vot. 

Şi banii câştigaţi din prestarea de munci pe la vecini îi erau luaţi şi, cu toate acestea, 
când cerea bani din propria pensie că să-şi cumpere anumite lucruri era refuzat. 

Se mai invocă consumul de băuturi alcoolice de către pârât, căruia nu-i ajungeau 
banii, imposibilitatea de a ieşi singur şi de a fi vizitat de rude. 

Din momentul plecării nu i s-a mai acordat întreţinere, în după masa plecării de la 
domiciliu trecând pe la poştaşul din sat, B.L., căreia i-a spus că nu se mai întoarce acasă 
deoarece nu mai poate suporta regimul la care e supus. 

Din interogatoriul luat reclamantului rezultă că acesta s-a adresat  pârâţilor în 1996, 
fiind singur şi neavând nimic, nici îmbrăcăminte nici mâncare, imobilul fiind neîngrijit, 
imobil în care aceştia au investit pentru a avea condiţii de viaţă cât mai bune, cheltuielile cu 
utilităţile fiind suportate de către aceştia. 

De asemenea, a recunoscut că după ce a dispărut de acasă, pârâţii au solicitat ajutorul 
poliţiei şi, în cele din urmă, s-au deplasat la Apahida, chemându-l acasă şi că în urmă cu 
aproximativ 5 ani, când a plecat de acasă 2 zile la cabana unui vecin, a fost urmare a unui 
scandal, fiind în stare de ebrietate şi sancţionat de poliţie. 

A mai arătat că este real că la momentul realizării expertizei a fost rugat de pârâţi să 
rămână acasă, dar a răspuns că nu poate pentru că nu îl lasă verişoara, în condiţiile în care a 
plătit pentru proces şi vrea banii înapoi. 

În interogatoriul luat, pârâţii recunosc că reclamantul a folosit doar o cameră, restul 
imobilului fiind folosit de aceştia şi că buletinul s-a aflat în posesia lor pentru o perioadă 
scurtă de timp, recunoscând că de îmbunătăţiri a beneficiat în primul rând familia lor şi că, în 
ultima perioadă nu au prestat nici un fel de întreţinere. 

Din declaraţiile martorilor propuşi de către reclamant, respectiv C.G. rezultă că toate 
informaţiile în ceea ce priveşte prestarea întreţinerii le ştie de la reclamant, cunoscând doar 
că locuia într-o bucătărie, unde dormea şi mânca şi nu avea televizor, pârâtul fiind cunoscut 
ca şi consumator de băuturi alcoolice, ca tot omul, neauzind ca acesta să fie violent. După 
dispariţia de la domiciliu, a fost căutat de poliţie şi de pârâţi timp de 10 zile, reclamantul 
neavând bani niciodată, iar după  momentul plecării lumea spunea că doreşte să se spânzure 
din cauza tratamentului aplicat de pârâţi. 

Martora B.M. cunoaşte, de asemenea, aspecte legate de obligaţiile de întreţinere doar 
de la reclamant, de la săteni a aflat că reclamantul ar fi fost bătut şi alungat din casă şi că avea 
voie să meargă la biserică singur, dar la lucru nu, ci doar însoţit de pârât, descriindu-l pe 
acesta ca o persoană periculoasă care a ameninţat-o pe martoră. 

Declaraţiile martorului B.V. şi O.I. vizează modalitatea în care este îngrijit 
reclamantul de actuala nepoată, bătrânul înviind de când a venit din Feleac, reclamantul  
relatându-i primului martor că mai bine moare decât să se întoarcă în comuna Feleac. Cel de-



al doilea a declarat că pârâţii l-au căutat pe reclamant dar nu i-au adus nici măcar bomboane 
de un leu. 

În contraprobă, martorul pârâţilor, D.O.A., în calitate de prieten de 4 ani cu fata 
pârâţilor, a relatat că îl cunoaşte pe reclamant, care nu i s-a plâns, mergând singur la biserică 
şi în sat la lucru, văzându-l de mai multe ori personal, iar cu ocazia efectuării expertizei a fost 
întrebat de pârât de ce nu doreşte să se întoarcă acasă, răspunsul fiind că ar trebui să restituie 
bani persoanei la care stă în prezent (chestiune recunoscută în interogatoriu). Pârâtul 
consumă alcool  din când în când, dar cu măsură. 

Martora R.A., în calitate de vecină a părţilor, ştie că reclamantul a convieţuit bine cu 
pârâţii, văzându-l pe reclamant tot timpul aranjat, tot satul ştiind acest lucru. Acesta 
consuma alcool, din când în când, însă atunci când consuma era foarte agresiv verbal, într-o 
noapte când pârâtul era de serviciu, pârâta venind cu copiii la ea în casă, cerându-i ajutor 
deoarece reclamantul era beat şi vroia să le omoare. O dată, după ce s-a îmbătat, reclamantul 
a dispărut de acasă, pârâţii căutându-l peste tot şi găsindu-l la o cabană unde dormea (aspect 
recunoscut în interogatoriu de către pârât), chiar şi soţia reclamantului când trăia s-a plâns 
de comportamentul soţului său deoarece îl trimitea în târg să cumpere porci şi venea fără 
porci şi fără bani. 

Gura satului spune că  ar dori să se întoarcă, dar verişoara nu îl lasă, cerându-i bani. 
De asemenea, a precizat că pârâtul nu consumă frecvent alcool şi nu provoacă scandal, 
reclamantul ajutând pe unii săteni la munci când era solicitat, primind bani, prestând şi  
împreună cu pârâtul munci, împărţind banii. 

Celălalt martor al pârâţilor, N.G., în calitate de consătean al părţilor, a declarat că 
reclamantul era bine îngrijit, văzându-l însoţit de familia nepoatei sale, pârâta, când mergeau 
la biserică şi la lucru, din sat auzind că reclamantul obişnuia să consume alcool, ocazie cu 
care făcea scandal în familie, având bani probabil din pensia proprie şi mai mergea la lucru la 
alţii. A mai auzit de la săteni că a plecat din Feleacu pentru că nu ar fi fost tratat 
corespunzător. Pe pârât nu l-a văzut beat niciodată şi nu este o persoană agresivă, 
reclamantul neumblând singur prin sat, ci doar însoţit de pârât. 

Din oficiu, Tribunalul a apreciat necesară audierea martorei B.L. la care a făcut 
referire reclamantul în acţiunea introductivă, aşa cum s-a precizat anterior. 

Aceasta a învederat instanţei că până în 2008, în calitate de factor poştal, a frecventat 
domiciliul părţilor, ducând pensia reclamantului, ocazie cu care nu a constatat că ar fi 
neînţelegeri, în casă fiind linişte, curăţenie, nesurprinzându-le pe părţi certându-se, părea o 
situaţie normală. De regulă, când ducea pensia reclamantului, era de faţă şi apelantul, dar nu 
întotdeauna, lăsând efectiv banii pe masa din faţa acestuia.  

Într-o zi de duminică, în cursul anului 2008,  intimatul i-a cerut banii de pensie 
deoarece dorea să plece la o nepoată de-a sa pentru că s-a certat cu apelanţii şi pentru că nu-i 
avea asupra sa a fost rugată să-l lase să doarmă în grădină, dar l-a găzduit în casă. Nu i s-a 
părut ca fiind speriat la momentul când a vizitat-o şi nu  l-a sunat pe pârât pentru că 
reclamantul a declarat că nu vrea să se întoarcă acasă. A mai arătat că intimatul se plimba 
singur prin sat în timpul săptămânii, iar duminica mergea în mod frecvent la biserică, tot 
singur, iar pe pârât nu l-a văzut în stare de ebrietate şi nici nu ştie ca acesta să fie violent, 
agresiv faţă de intimat.  

După părăsirea domiciliului, martora a arătat că a fost vizitată de reclamant şi 
nepoata sa pentru a-i propune să participe în calitate de martoră la procesul pe care îl va 
intenta, fiind căutată şi a doua oară în acest sens, martora refuzând categoric de fiecare dată. 

Din declaraţiile expuse pe scurt (de remarcat că declaraţiile martorilor reclamantului 
se bazează în esenţă pe ceea ce se spune în sat şi nu pe percepţia proprie) coroborate cu 
răspunsul la interogatoriu, Tribunalul concluzionează în sensul că pârâţii şi-au îndeplinit 
obligaţiile contractuale din perspectiva motivelor invocate de reclamant, acesta fiind 
persoana care a părăsit domiciliul şi a refuzat prestarea întreţinerii, reîntoarcerea la 
domiciliu fiind împiedicată de achitarea unor sume de bani verişoarei sale, la care a stat, deşi 
apelanţii s-au oferit să le plătească, aşa încât nu se poate reţine vreo culpă în sarcina acestora. 

Drept urmare, Tribunalul a admis apelul cu consecinţa schimbării sentinţei în sensul 
respingerii acţiunii. Cheltuieli de judecată nu au fost solicitate”. 



Împotriva acestei decizii a declarat recurs, în termen legal, reclamantul F.S., 
solicitând, ca în baza art. 312 alin. 1 şi 3 C.pr.civ., să se admită recursul, să se rejudece cauza 
cu consecinţa respingerii apelului şi a păstrării hotărârii instanţei de fond ca legală şi 
temeinică. Cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea recursului s-a reprodus dispozitivul deciziei recurate, precum şi, în 
esenţă, considerentele avute în vedere de Tribunal la pronunţarea soluţiei sale, apreciindu-se 
că hotărârea instanţei de apel este nelegală, prin prisma motivelor prevăzute de art. 304 pct. 
7 şi 9 C.pr.civ.  

Conform motivului prevăzut de pct. 7 al art. 304 C.proc.civ., este vorba despre 
nelegalitate "când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină sau când cuprinde 
motive contradictorii ori străine de natura pricinii".  

Având în vedere motivarea soluţiei date de către instanţa de apel, recurentul 
consideră că aceasta nu corespunde exigenţelor prevăzute de dispoziţiile art. 261 C.proc.civ., 
lipsind motivele de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei, raportat la capetele 
de cerere formulate, hotărârea fiind neîntemeiată privită prin prisma art. 304 pct. 7 
C.proc.civ.  

Pe de altă parte, în conformitate cu jurisprudenţa CEDO, o hotărâre judecătorească 
care nu este suficient motivată duce la concluzia că cererea pe care a "soluţionat-o" nu a fost 
examinată în mod echitabil şi că au fost încălcate dispoziţiile art.6.1 din Convenţie (hotărârea 
CEDO din 28.04.2005, cauza Albina c. României ).  

Din conţinutul deciziei nu rezultă o motivare clară, precisă, care să se raporteze la 
toate probele administrate în cauză şi care să răspundă în fapt şi în drept la pretenţiile 
formulate. 

Raţionamentul instanţei de apel nu este întemeiat pe analiza tuturor probelor 
administrate în cauză, astfel încât nu poate conduce în mod logic şi convingător la soluţia din 
dispozitiv.  

Conform motivului prevăzut de art. 304 pct. 9 C.pr.civ., este vorba despre nelegalitate 
"când hotărârea pronunţată este lipsită de temei legal ori a fost dată cu încălcarea sau 
aplicarea greşită a legii".  

Instanţa de apel a reţinut pe baza unei simple prezumţii faptul că apelanţii s-au oferit 
să plătească unele sume de bani pe care recurentul le-ar fi datorat "verişoarei", în lipsa 
vreunor probe.  

Tot în motivarea recursului a fost reprodus dispozitivul sentinţei civile nr. 
17522/22.12.2010 a Judecătoriei Cluj-Napoca, arătându-se că prin contractul de întreţinere 
intimaţii-pârâţi s-au obligat, în schimbul imobilelor descrise în acesta, să presteze o 
întreţinere completă, cu toate cele necesare traiului, asigurarea de servicii medicale şi 
medicamente în caz de nevoie, iar la deces, să îl înmormânteze pe recurent conform 
obiceiului locului. 

Obligaţiile de întreţinere la care s-au angajat întreţinătorii trebuiau să fie o prestaţie 
succesivă, cel puţin cu privire la alimentaţie, medicamente, toate cele necesare traiului, dar 
lucrurile nu au stat aşa după un timp de la data la care aceştia s-au mutat cu recurentul. După 
o perioadă întreţinătorii au uitat cu totul de obligaţiile pe care şi le-au asumat, comportându-
se tot mai rău faţă de recurent, lucru dovedit prin administrarea unui vast probatoriu la 
instanţa de fond.  

Noţiunea de întreţinere include multiple prestaţii, iar pe lângă prestaţia materială 
(asigurare de alimente, îmbrăcăminte, încălţăminte, tratament medical) şi o componentă 
psihologică dată de caracterul personal (intuitu personae) al contractului de întreţinere, se 
întemeiază, In realizarea conţinutului său economic, pe un raport de încredere şi apropriere.  

Din ansamblul probatoriului testimonial administrat, atât în faţa primei instanţe, cât 
şi a instanţei de apel, a rezultat că pe parcursul derulării raporturilor contractuale între părţi 
au intervenit certuri generate în principal de neasigurarea de către intimaţii-pârâţi a îngrijirii 
zilnice la care s-au angajat, de comportamentul acestora faţă de recurent.  

Aşa cum rezultă din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, intimaţii-pârâţi nu şi-au 
respectat obligaţiile de întreţinere şi îngrijire zilnică a recurentului pe care şi le-au asumat 
prin contract şi prin conduita manifestată, intimaţii întreţinători creându-i recurentului o 



stare de disconfort fizic şi psihic şi determinându-l să părăsească locuinţa şi să caute adăpost 
în altă parte, la nepoata sa, M.A.. 

În expunerea motivelor de recurs recurentul a reprodus pasaje din considerentele 
sentinţei instanţei de fond, apreciind că în mod cu totul greşit a reţinut instanţa de apel faptul 
că pârâţii şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale din perspectiva motivelor invocate de 
reclamant, acesta fiind persoana care a părăsit domiciliul şi a refuzat prestarea întreţinerii, 
reîntoarcerea la domiciliu fiind împiedicată de achitarea unor sume de bani verişoarei sale, la 
care a stat, deşi apelanţii s-au oferit să le plătească, aşa încât nu se poate reţine vreo culpă în 
sarcina acestora."  

De asemenea, recurentul consideră că depoziţia martorei audiată în faţa instanţei de 
apel nu este de natură să răstoarne soluţia instanţei de fond.  

Aşa cum s-a arătat mai sus, în sarcina recurentului, nu se poate reţine vreo culpă, 
întreruperea raporturilor dintre părţi datorându-se culpei întreţinătorilor prin neexecutarea 
obligaţiei de întreţinere şi nu culpei beneficiarului întreţinerii, prin refuzul nejustificat de a 
primi întreţinerea cuvenită.  

Recurentul a arătat că a menţionat succint starea de fapt pentru a demonstra faptul că 
instanţa de apel a făcut o greşită aplicare a dispoziţiilor legale.  

Prin întâmpinarea formulată în cauză, pârâţii A.I. şi A.M. au solicitat respingerea 
recursului reclamantului şi menţinerea deciziei ca fiind legală şi temeinică, cu motivarea că 
decizia Tribunalului Cluj este în concordanţă cu probele administrate în cauză. 

Recursul este nefondat. 
La termenul de judecată din data de 24.02.2012 Curtea, din oficiu, a invocat excepţia 

inadmisibilităţii parţiale a motivelor de recurs prin care se critică decizia recurată sub 
aspectul netemeinicie sale, excepţie care urmează să fie admisă, motivat pe următoarele 
considerente: 

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 a probaţiunii administrate şi o expunere a relaţiilor 
aparent tensionate dintre părţi. 

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 relaţiilor dintre recurent şi intimaţi, ale stării de fapt, ale probaţiunii administrate 
în cauză, etc., precum şi a acelor motive prin care se susţine că instanţa de apel nu s-a 
raportat la toate probele administrate în cauză şi nu a analizat toate probele administrate în 
cauză. 

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, ale 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 de instanţă, din 
oficiu, la termenul de judecată din 24.02.2012, 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, respectiv, prin care se expune starea de fapt a cauzei, se 
reproduce istoricul relaţiilor tensionate dintre părţi şi se invocă neanalizarea de către 
instanţa de apel a tuturor probelor administrate în cauză. 



Referitor la motivul de recurs afirmativ întemeiat pe dispoziţiile art. 304 pct. 7 
C.pr.civ., Curtea constată că acesta nu este incident în cauză, întrucât hotărârea recurată nu 
cuprinde motive contradictorii ori străine de natura pricinii, fiind motivată pertinent, printr-
o reproducere exhaustivă a ansamblului probaţiunii testimoniale administrate în cauză, 
coroborat cu interogatoriul reclamantului, considerentele expuse în decizia recurată 
corespunzând pe deplin cerinţelor de exigenţă impuse de art. 261 alin. 1 pct. 5 C.pr.civ. 

Câtă vreme soluţia instanţei de apel a fost pertinent şi exhaustiv argumentată, prin 
trimiteri ample la probele administrate în cauză, în deplin acord cu dispoziţiile art. 261 alin. 1 
C.pr.civ., reclamantul recurent nu poate susţine că cererea sa nu a fost examinată în mod 
echitabil şi că astfel au fost încălcate dispoziţiile art. 6 paragraf 1 din Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului. 

Curtea constată, aşadar, că în cauză nu se poate reţine încălcarea art. 6 paragraf 1 din 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, pretenţiile reclamantului fiind legal şi echitabil 
analizate de către instanţa de apel. 

În ceea ce priveşte motivul de recurs care, afirmativ, s-ar circumscrie pct. 9 al art. 304 
C.pr.civ., Curtea constată următoarele: 

Recurentul a susţinut că în cauză ar fi incidente dispoziţiile art. 304 pct. 9 C.pr.civ., pe 
motiv că instanţa de apel şi-a bazat soluţia pe simple prezumţii. 

Curtea constată că această susţinere a recurentului este nefondată, câtă vreme, soluţia 
instanţei de apel s-a bazat, în principal, pe probele testimoniale administrate în cauză 
(martorii C.G., B.M., B.V., O.I., D.O.A., R.A., N.G.), precum şi pe propriile afirmaţii ale 
reclamantului, făcute cu ocazia interogatoriului ce i-a fost luat, afirmaţii conform cărora 
reclamantul este cel care s-a adresat pârâţilor în anul 1996, solicitându-le practic ajutorul, 
întrucât, reclamantul era singur şi nu avea nimic, nici îmbrăcăminte, nici mâncare, imobilul 
era neîngrijit, etc. 

Chiar şi în ipoteza în care în cauză nu ar fi fost administrate probe testimoniale, pe 
baza cărora instanţa să fi stabilit starea de fapt a cauzei, instanţa de apel ar fi avut 
posibilitatea, prin prisma art. 1199 – 1203 C.civ., să îşi întemeieze convingerea proprie şi, 
implicit, soluţia pe care a pronunţat-o pe prezumţii legale. 

Este ştiut faptul că întreţinerea, sub imperiul Codului civil în vigoare la data încheierii 
contractului de întreţinere dintre părţi, era un contract nenumit, consensual, sinalagmatic, 
translativ de proprietate şi intuitu personae şi care valabil încheiat dădea naştere la obligaţii 
atât în sarcina întreţinutului, cât şi în sarcina întreţinătorului. 

Obligaţiile întreţinutului constau în a transmite întreţinătorului bunul convenit în 
schimbul întreţinerii, de a transfera proprietatea bunului la întreţinător, de a preda bunul, de 
a garanta pentru evicţiune şi pentru viciile ascunse ale lucrului. 

În ceea ce îl priveşte pe întreţinător, obligaţia principală a acestuia era aceea de a 
asigura prestarea întreţinerii care, este, în esenţă, o obligaţie de a face ce se execută zi cu zi, 
termenele de executare, de zi cu zi, având caracter esenţial în sensul dispoziţiilor art. 1079 
pct. 3 C.civ., debitorul fiind de drept în întârziere, motiv pentru care creditorul întreţinerii 
poate cere rezoluţiunea în caz de neexecutare, fără ca instanţa de judecată să poată acorda 
debitorului întreţinerii vreun termen de graţie pentru plată. 

Fiind o convenţie sinalagmatică, nenumită, întreţinerea intră sub incidenţa 
dispoziţiilor art. 1020 C.civ., potrivit cărora, condiţia rezolutorie este subînţeleasă 
întotdeauna în contractele sinalagmatice, în cazul în care una din părţi nu îndeplineşte 
angajamentul său. 

Prin esenţa ei, rezoluţiunea presupune o neexecutare culpabilă a obligaţiilor asumate. 
În afară de cazul în care părţile rezoluţionează convenţia de întreţinere de comun 

acord, nu orice neexecutare poate duce la rezoluţiune, ci doar aceea care este culpabilă. 
Rezoluţiunea nu poate fi dispusă, la cererea creditorului întreţinerii, adică a 

întreţinutului, pe motiv că întreţinătorul nu şi-a executat obligaţiile asumate prin contractul 
de întreţinere, în cazul în care se dovedeşte, prin probele administrate în cauză, că executarea 
întreţinerii nu a fost posibilă datorită refuzului creditorului de a primi întreţinerea ce i se 
cuvenea, ori datorită împiedicării debitorului întreţinerii, de către întreţinut, de a-şi executa 
obligaţia de întreţinere. 



Or, starea de fapt stabilită de către instanţa de apel pe baza ansamblului probaţiunii 
stabilită în cauză – stare de fapt la care instanţa de recurs este obligată să se raporteze, şi care 
nu poate fi schimbată în recurs, dat fiind că dispoziţiile art. 304 pct. 10 şi 11 C.pr.civ. au fost 
abrogate, a relevat faptul că pârâţii întreţinători şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale din 
perspectiva motivelor invocate de reclamant, în timp ce reclamantul, creditor al obligaţiei de 
întreţinere a refuzat primirea şi prestarea întreţinerii, el fiind cel care a părăsit domiciliul, a 
refuzat să se reîntoarcă la domiciliu, pe motiv că este împiedicat de achitarea unor sume de 
bani verişoarei sale la care a stat, deşi, debitorii obligaţiei de întreţinere s-au oferit să 
plătească şi aceste sume de bani. 

Drept urmare, Curtea constată că reclamantul recurent, creditor al obligaţiei de 
întreţinere, care a refuzat primirea întreţinerii de la întreţinătorii pârâţi, solicită, prin 
acţiunea pendinte, rezilierea unui contract de întreţinere, invocându-şi practic propria culpă, 
respectiv, el este în culpă pentru eventuala imposibilitate a pârâţilor întreţinători de a-şi 
executa obligaţia de întreţinere pe care şi-au asumat-o, întrucât el este cel care a refuzat 
prestarea întreţinerii. 

Pe cale de consecinţă, Curtea constată că în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 
304 pct. 9 C.pr.civ. 

În ceea ce priveşte acele motive din memoriul de recurs, prin care se critică direct 
sentinţa fondului, Curtea constată că acestea sunt inadmisibile, prin raportare la dispoziţiile 
art. 282 alin. 1 C.pr.civ., coroborat cu art. 299 alin. 1 C.pr.civ., ele fiind invocate în recurs cu 
nesocotirea principiului non omisso medio. 

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

 
 

22. Suspendare facultativă. Neatârnarea în totul sau în parte a dezlegării 
pricinii, de existenţa sau neexistenţa unui drept care face obiectul unei alte 

judecăţi. Respingere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 1257/R din 8 martie 2012 

Prin încheierea civilă din 12 ianuarie 2012 a Tribunalului Cluj s-a dispus 
suspendarea judecăţii cauzei conform dispoziţiilor art. 244 pct. 1 Cod proc. civilă, până la 
soluţionarea irevocabilă a dosarului cu nr. aaa/211/2012 al Judecătoriei Cluj-Napoca. 

Pentru a pronunţa această încheiere tribunalul a reţinut următoarele: 
 Având în vedere obiectul prezentului litigiu şi obiectul dosarului cu nr. aaa/211/2012 

al Judecătoriei Cluj-Napoca, a apreciat întemeiată cererea de suspendare formulată de pârâţi, 
sens în care s-a suspendat prezenta pricină până la soluţionarea irevocabilă a dosarului cu nr. 
aaa/211/2012 al Judecătoriei Cluj-Napoca. 

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs reclamanta SC H. SRL solicitând 
casarea încheierii şi trimiterea cauzei la instanţa de fond pentru continuarea judecăţii. 

În motivare s-a arătat că instanţa a făcut o greşită aplicare a art. 244 pct. 1 C.pr.civ., 
suspendarea judecăţii nefiind o măsură obligatorie ci una lăsată la aprecierea instanţei şi care 
poate fi dispusă raportat la circumstanţele concrete ale cauzei. 

Măsura are rolul de a preîntâmpina pronunţarea unor hotărâri contradictorii cu efecte 
nedorite asupra stabilităţii raporturilor juridice existente între părţi. 

În consecinţă, în baza rolului activ instanţa trebuia să verifice dacă în mod real soluţia 
din prezenta cauză atârnă în tot sau în parte de soluţia care urmează a fi pronunţată în 
dosarul nr. aaa/211/2012 al Judecătoriei Cluj-Napoca, ori respectiva acţiune şi cererea de 
suspendare formulată de pârâţii P.V. şi P.M. sunt în fapt o exercitare abuzivă a drepturilor 
procesuale, cu scopul vădit de tergiversare a soluţionării litigiului din acest dosar. 

Faptul că instanţa de fond nu s-a preocupat de verificarea aspectelor concrete ale 
cauzei, deşi acestea au fost învederate de către reclamantă prin apărător rezultă din aceea că 
măsura suspendării nu este motivată şi argumentată de către instanţă. 



Obiectul acţiunii din prezentul dosar este despăgubiri, revendicare şi obligaţie de a 
face, acţiunea judecându-se în contradictoriu cu pârâţii P.V. şi P.M., terenul fiind ocupat de 
către pârâţi, conform răspunsului la interogatoriu, în baza unui antecontract de vânzare-
cumpărare. 

Acţiunea în dosarul nr. aaa/211/2012 al Judecătoriei Cluj-Napoca este promovată de 
pârâţii P.V. şi P.M. alături de alţi 23 de reclamanţi, solicitându-se rectificarea de CF bazată pe 
nevalabilitatea titlului reclamantei din prezentul dosar, susţinându-se că cei 23 de reclamanţi 
ar fi persoane îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate în baza  Legii nr. 
18/1991. 

Acţiunea este promovată la 21 de ani de la intrarea în vigoare a Legii nr. 18/1991, 
numai 2 dintre reclamanţi fiind părţi şi în prezentul dosar, aceştia din urmă nefiind titularii 
vreunui drept la reconstituire în baza Legii nr. 18/1991. 

Pe de altă parte, se afirmă că ar fi afectată doar suprafaţa de 125 m.p. din dreptul pe 
care promitentul vânzător M.N. l-ar fi avut la reconstituire în baza Legii nr. 18/1991. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 304 pct. 9 C.pr.civ. şi art. 312 pct. 1, 2 şi 3 
C.pr.civ. 

În apărare, intimaţii P.V. şi P.M. au formulat întâmpinare prin care au solicitat 
respingerea recursului. 

În motivare s-a arătat că niciunul din motivele invocate în susţinerea recursului nu 
este de natură a conduce la casarea sau modificarea încheierii şi trimiterea cauzei în vederea 
continuării judecăţii. 

În prezenta cauză dezlegarea atârnă de existenţa sau inexistenţa dreptului care 
formează obiectul dosarului nr. aaa/211/2012 al Judecătoriei Cluj-Napoca. 

Pretenţiile reclamantei se întemeiază pe pretinsul drept de proprietate asupra 
construcţiilor şi terenului în suprafaţă de 30.160 m.p. înscris în CF nr. 1174 Sânpaul, ori prin 
cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca s-a solicitat 
instanţei constatarea nulităţii absolute a înscrisurilor în baza cărora SC H. SRL şi-a înscris 
dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 30.160 m.p., licitaţia publică din 29.04.1992 
având ca obiect exclusiv construcţiile şi suprafaţa de teren de sub construcţii. 

Judecătoria Cluj-Napoca urmează să analizeze legalitatea întregii proceduri de 
dobândire la licitaţie publică, în anul 1992 a dreptului de proprietate asupra acestui teren şi 
transmisiunea acestuia în favoarea reclamantei recurente. 

În ceea ce priveşte suprafaţa de 862 m.p. teren revendicată de la pârâţii Pop, aceasta 
face parte din suprafaţa totală de 30.160 m.p. înscrisă în CF pe numele şi în favoarea 
reclamantei SC H. SRL. Acest teren este folosit în temeiul unui antecontract de vânzare-
cumpărare încheiat cu M.P. la data de 12.09.1991, acesta fiind în prezent decedat, 
moştenitorul M.N. fiind însă parte în dosarul nr. aaa/211/2012. Nu este vorba deci despre o 
suprafaţă de 125 m.p. 

Prin raportul de expertiză tehnică extrajudiciară întocmit, M.P. este menţionat ca 
persoană îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate asupra vechiului 
amplasament în suprafaţă de 1.100 m.p. şi asupra suprafeţei de 2.250 m.p. din care cu privire 
la suprafaţa de 2.276 m.p. care include şi cei 862 m.p. revendicaţi de reclamantă este înscris 
dreptul de proprietate în favoarea acesteia din urmă. Tot această expertiză stabileşte că 
suprafaţa de teren vândută la licitaţia publică ar fi de 10.081 m.p. şi nu 30.160 m.p. 

Referitor la introducerea cererii după 21 de ani de la intrarea în vigoare a Legii nr. 
18/1991 s-a arătat că acest aspect este fără relevanţă, o astfel de cerere nefiind supusă vreunui 
termen. De altfel, cererile de reconstituire a dreptului de proprietate au fost depuse în anul 
1991, neputând fi soluţionate de către comisiile de fond funciar decât după constatarea 
nulităţii absolute a titlului de proprietate în baza  căruia a fost înscris dreptul de proprietate 
în favoarea reclamantei. 

Există două titluri de proprietate care au fost eliberate pentru parcele de teren care fac 
parte din suprafaţa de 30.160 m.p., înscrisă în CF în favoarea recurentei abia în anul 2009, 
parcele pe care se află amplasate construcţii din perimetrul Fermei Berindu, unul fiind 
eliberat chiar în favoarea tatălui pârâtei P.M.. 

În ceea ce priveşte susţinerea că instanţa nu ar fi argumentat şi motivat măsura 
suspendării s-a arătat că în mod legal şi temeinic au fost reţinute dispoziţiile art. 244 pct. 1 



C.pr.civ., reţinându-se că măsura se justifică având în  vedere obiectul prezentului litigiu şi 
obiectul dosarului nr. aaa/211/2012 al Judecătoriei Cluj-Napoca. 

În probaţiune s-a depus copie de pe titlul de proprietate nr. 1604/2094/12.05.2004 
eliberat de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
Cluj. 

Analizând recursul declarat de reclamanta SC H. SRL împotriva încheierii civile din 
12 ianuarie 2012 a Tribunalului Cluj Curtea reţine următoarele: 

Conform prevederilor art.244 alin.1 pct.1 C.pr.civ. „instanţa poate suspenda judecata 
când dezlegarea pricinii atârnă în totul sau în parte de existenţa sau neexistenţa unui drept 
care face obiectul unei alte judecăţi.” Acest text reglementează un caz de suspendare legală 
facultativă, rămânând la latitudinea instanţei aprecierea oportunităţii luării acestei măsuri în 
funcţie de circumstanţele concrete ale cauzei. 

Oportunitatea luării acestei măsuri se pune în discuţie numai după ce în prealabil se 
constată îndeplinite cerinţele pct.1 al art. 244, dezlegarea pricinii atârnând în tot sau în parte 
de soluţia care urmează a fi pronunţată într-un alt litigiu, aflat pe rolul instanţei de judecată 
la momentul punerii în discuţie a măsurii suspendării. 

Soluţia din proces trebuie deci să depindă de rezolvarea unei chestiuni prejudiciale 
care se judecă într-un alt dosar, urmând ca soluţia irevocabilă din acel dosar să fie opusă cu 
putere de lucru judecat în dosarul în care se pune problema suspendării judecăţii. 

Dosarul Tribunalului Cluj are ca obiect principal revendicarea de către reclamanta 
S.C. H. S.R.L. a unei suprafeţe de 862 m.p. teren înscris în C.F. nr.50.166 Sânpaul, suprafaţă 
ocupată fără titlu de pârâţii P.V., P.M., fiind formulate şi petite având ca obiect plata unor 
despăgubiri şi obligarea pârâţilor de a ridica toate construcţiile şi celelalte bunuri aflate pe 
acest teren. Acţiunea în acest dosar a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Cluj la data de 
07.02.2011. 

Dosarul nr. aaa/211/2012 are ca obiect nulitatea titlulului S.C. H. S.R.L., respectiv 
actul adiţional la procesul verbal din 29.04.1992 privind licitaţia fermei zootehnice din satul 
Berindu, în care este menţionată suprafaţa de 30.160 m.p. teren; nulitatea absolută a 
procesului verbal încheiat la data de 29.03.1993 încheiat cu ocazia licitaţiei; nulitatea 
absolută parţială a înscrierii dreptului de proprietate al S.C. H. S.R.L. în cartea funciară cu 
privire la suprafaţa de teren care excede folosinţei normale a construcţiilor. Reclamanţii au 
solicitat şi obligarea comisiilor de fond funciar să întocmească documentaţiile necesare 
pentru eliberarea titlurilor de proprietate pe acest teren, fiind vorba de un număr de peste 20 
de reclamanţi, printre care şi pârâţii din primul dosar, P.V. şi P.M., această cerere fiind 
întemeiată pe prevederile Legii nr.18/1991. Acţiunea a fost înregistrată pe rolul judecătoriei la 
data de 11.01.2012. 

Analizând obiectul celor două dosare rezultă că într-adevăr în cel de-al doilea se pune 
în discuţie valabilitatea titlului de proprietate al reclamantei din primul dosar, în cazul în care 
soluţia pronunţată ar fi de admitere, constatându-se nulitatea titlului S.C. H. S.R.L., această 
soluţie rămasă irevocabilă putând avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei din dosarul 
Tribunalului Cluj în care se revendică o parte din acest teren de la pârâţi tocmai în 
considerarea acestui titlu. 

Din punctul de vedere al oportunităţii luării acestei măsuri, oportunitate care aşa cum 
s-a arătat mai sus rămâne la latitudinea instanţei, se apreciază de către Curte că nu se impune 
suspendarea judecăţii cauzei până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr.aaa/211/2012 al 
Judecătoriei Cluj-Napoca. 

În primul rând se observă că pârâţii din primul dosar au promovat acţiunea în dosarul 
nr.aaa/211/2012 la aproape un an de la înregistrarea acţiunii care face obiectul dosarului 
Tribunalului Cluj, alegând să promoveze acţiunea pe cale separată, alături de alţi peste 20 de 
reclamanţi, contestându-se valabilitatea titlului de proprietate al S.C. H. S.R.L. asupra 
terenului în suprafaţă de 30.160 m.p. în timp ce în dosarul tribunalului s-a pus în discuţie 
dreptul de proprietate asupra unei suprafeţe de 862 m.p. Totodată în dosarul judecătoriei 
reclamanţii au solicitat şi efectuarea demersurilor necesare pentru eliberarea titlurilor de 
proprietate asupra terenului aflat în prezent în proprietatea S.C. H. S.R.L., ca urmare a 
constatării nulităţii acestuia. 



Atâta timp cât pârâţii aveau posibilitatea să formuleze cerere reconvenţională în 
dosarul tribunalului, cerere prin care să invoce nulitatea titlului reclamantei pentru porţiunea 
de teren care face obiectul acţiunii, formularea pe cale separată a unei acţiuni complexe, cu 
mai multe petite dintre care numai o parte au legătură cu cererea care face obiectul primului 
dosar, nu poate conduce la suspendarea judecăţii dosarului tribunalului fără a fi afectat 
dreptul reclamantului din acest dosar de soluţionare a cauzei într-un termen rezonabil, 
componentă a dreptului la un proces echitabil.  

Referitor la susţinerea pârâţilor P.V. şi P.M., în sensul că nu au putut formula cererea 
reconvenţională în termenul prevăzut de lege se impune a se face precizarea că,  chiar 
formulată peste termenul prevăzut de art.119 C.pr.civ aceasta trebuia în principiu judecată o 
dată cu acţiunea principală dat fiind obiectul său, nefiind aplicabile în acest caz prevederile 
art.135 C.pr.civ., măsura judecării separate nefiind oportună. În situaţia în care reclamanta s-
ar fi opus judecării separate, instanţa apreciind că regula instituită de dispoziţiile art.135 
C.pr.civ. nu comportă excepţii, măsura disjungerii şi judecării separate a cererii 
reconvenţionale ar fi fost una luată cu respectarea dispoziţiilor Codului de procedură civilă, 
putându-se într-adevăr pune problema unei suspendări în baza art.244 pct.1 C.pr.civ.  

De asemenea, se impune a se preciza că pârâţii puteau să paralizeze acţiunea 
formulată de către reclamantă, având ca obiect revendicare, prin invocarea nulităţii titlului 
acesteia ca şi apărare, situaţie în care nu s-ar fi putut constata nulitatea acestuia prin 
dispozitivul hotărârii dar scopul pârâţilor ar fi fost oricum atins prin aceea că acţiunea 
principală ar fi fost respinsă în cazul în care s-ar fi verificat aceste susţineri. 

Prin urmare, raportat la ansamblul considerentelor de mai sus, Curtea, în temeiul 
art.2441 C.pr.civ. , art.312 alin.3 C.pr.civ., va admite recursul declarat de reclamanta SC H. 
SRL împotriva încheierii civile din 12 ianuarie 2012 a Tribunalului Cluj pe care o va casa, 
dispunând continuarea judecăţii. (Judecător Anamaria Câmpean) 

 
 

23. Motiv de ordine publică. Cerere de chemare în judecată în care nu este 
menţionat numele pârâtului. Anulare 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 103 din 13 ianuarie 2012  

Prin sentinţa civilă nr. 4479 din data de 09.09.2011 a Tribunalului Sălaj, s-a respins 
ca nefondată acţiunea reclamanţilor C.V. şi  Z., pentru constatarea nulităţii absolute a 
sentinţei civile nr. 307 din 15.02.2008 a Tribunalului Sălaj.  

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că prin acţiunea în 
constatare promovată în prezentul dosar, reclamanţii C.V. şi soţia Z. doresc  anularea 
sentinţei civile nr. 970 din 15 mai 2009 pronunţată de  Tribunalul Sălaj prin care a fost 
respinsă ca nefondată acţiunea precizată a reclamantului C.V. împotriva pârâţilor D.G., A.D., 
O.M. şi Primăria Municipiului Zalău. 

 Prin decizia civilă nr. 262/R/2010 din 3 februarie 2010 a Curţii de Apel Cluj, Secţia 
civilă, de muncă şi asigurări sociale a fost admis recursul reclamantului C.V.  împotriva 
sentinţei civile nr. 970 din 15.05.2009 a Tribunalului Sălaj, care a fost casată şi a fost trimisă 
cauza spre rejudecare pe fond aceleiaşi instanţe, Tribunalul Sălaj. 

 Reclamanţii sunt  nemulţumiţi  de soluţia de respingere ca nefondată a acţiunii  sale 
precizate adoptată de Tribunalul Sălaj, prin sentinţa  civilă nr. 970/2009, care de altfel a fost 
casată cu trimitere spre rejudecare Tribunalului Sălaj prin decizia civilă nr.262/R/2010 a 
Curţii de Apel Cluj. 

La termenul din data de 9 iunie 2011, instanţa de judecată i-a pus în vedere 
reclamantului să îşi precizeze  acţiunea în vederea stabilirii cadrului procesual al litigiului 
dedus judecăţii dar reclamantul nu s-a conformat acestor cerinţe ale instanţei. 

În aceste circumstanţe, dat fiind faptul că reclamanţii  atacă printr-o acţiune în 
constatare o sentinţă civilă care a fost deja casată cu trimitere spre rejudecare Tribunalului 
Sălaj este de natura evidenţei că prezenta acţiune este nefondată, motiv pentru tribunalul a 
respins-o.  



Împotriva acestei sentinţe, reclamanţii C.V. şi C.Z. au declarat recurs în termen legal 
prin care au solicitat admiterea acestuia, modificarea hotărârii atacate în sensul admiterii 
acţiunii civile aşa cum a fost formulată. 

În motivarea recursului, reclamanţii arată că sentinţa civilă nr. 307/15.02.2008 a 
Tribunalului Sălaj este lovită de nulitate absolută întrucât prin cererea de chemare în 
judecată a arătat în ce constă nevalabilitatea acesteia, invocând prevederile art. 2 din 
Decretul nr. 167/1958 cu privire la prescripţia extinctivă. 

De asemenea, reclamanţii solicită instanţei să constate şi neregulile menţionate în 
decizia civilă nr. 262/03.02.2010 a Curţii de Apel Cluj pronunţată în dosarul nr. 
200/84/2009 şi în decizia civilă nr. 2518/R/01.06.2011. 

Nu corespunde realităţii faptul că decizia civilă nr. 1929/20.10.2006 nu este opozabilă 
reclamanţilor întrucât se impunea admiterea cererii de intervenţie cu privire la terenul aflat 
în proprietatea lor. 

În şedinţa publică din 13 ianuarie 2012, Curtea din oficiu, în temeiul art. 306 alin. 2 
C.pr.civ. raportat la art. 133 alin.1 C.pr.civ. a invocat şi a pus în discuţie motivul de recurs de 
ordine publică referitor la nulitatea cererii de chemare în judecată formulată de reclamanţi 
având în vedere că prin aceasta nu se menţionează numele şi prenumele pârâtului sau al 
pârâţilor cu care aceştia înţeleg să se judece. 

În acest sens, Curtea reţine că prin cererea de chemare în judecată înregistrată, 
reclamanţii C.V. şi C.Z. au solicitat constatarea nulităţii absolute a sentinţei civile nr. 
307/15.02.2008 a Tribunalului Sălaj întrucât aceasta a fost pronunţată după data de 
29.11.2007 când s-au anulat cei 809 mp. luaţi din parcela de 1.300 mp. Prin această hotărâre 
judecătorească s-au produs erori, inclusiv în raportul de expertiză privind evaluarea celor 
809 mp. luaţi din proprietatea reclamanţilor şi s-a produs o mare nedreptate acestora prin 
aceea că s-a dispus ca suma de 22.300 lei să fie depusă la CEC pentru a se evita devalorizarea. 

Potrivit art. 112 alin. 1 pct. 1 C.pr.civ., cererea de chemare în judecată va cuprinde: 
numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul 
lor, precum şi, după caz, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în 
registrul persoanelor juridice, codul fiscal şi contul bancar. 

Art. 133 alin. 1 C.pr.civ. prevede că, cererea de chemare în judecată care nu cuprinde 
numele reclamantului sau al pârâtului, obiectul ei sau semnătura, va fi declarată nulă. 

Având în vedere că cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţi nu 
cuprinde numele şi prenumele pârâtului sau pârâţilor cu care aceştia înţeleg să se judece 
Curtea, în temeiul art. 312 alin. 1  şi alin. 3 C.pr.civ. coroborat cu art. 133 alin.1 C.pr.civ. va 
admite în parte recursul declarat de reclamanţii C.V. şi C.Z., împotriva sentinţei civile nr. 
4479 din 09 septembrie 2011 a Tribunalului Sălaj, pe care o va modifica, în sensul că 
anulează cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii C.V. şi C.Z.. (Judecător 
Anca Adriana Pop) 

 
31. Legea nr. 10/2001. Prezumţia instituită de art. 24 alin.(2). Luare în 

considerare în lipsa unor probe contrare 
Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 107 din 13 ianuarie 2012  
Prin sentinţa civilă nr. 881/28.10.2011, pronunţată de Tribunalul Cluj s-a admis 

acţiunea civilă formulată de reclamanţii U.G., U.I.G., U.M., în contradictoriu cu Primarul 
municipiului Cluj-Napoca şi în consecinţă, s-a dispus anularea Dispoziţiei 2964/27.05.2011, 
emisă de Primarul municipiului Cluj-Napoca. 

A fost obligat pârâtul Primarul municipiului Cluj-Napoca să emită o nouă dispoziţie în 
favoarea reclamanţilor cu propunere de restituire prin echivalent conform dispoziţiilor 
Titlului VII din Legea nr. 245/2007 pentru suprafaţa  de 600 m.p., situată în Cluj-Napoca, 
str. O. nr. 101, înscris în CF nr. 14963 nr. top 12846/57 Cluj. 

A fost obligat pârâtul să plătească reclamantului suma de 300 lei reprezentând 
cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în considerentele 
sentinţei faptul că prin dispoziţia atacată s-a respins cererea formulată de reclamanţi, prin 
notificarea nr. 402/12.02.2002 pentru restituirea imobilul teren în suprafaţă de 600 m.p., 
situat în Cluj-Napoca, str. O. nr. 101, înscris în CF 14963 nr. top 12846/57 Cluj, întrucât 



revendicatorii  nu fac dovada calităţii de persoane îndreptăţite la măsuri reparatorii 
prevăzute de Legea nr. 10/2001. 

Pentru a pronunţa această hotărâre s-a reţinut că în CF 14963 proprietar tabular este 
numitul R.G., reclamanţii nefăcând dovada de persoane îndreptăţite după fostul proprietar. 

Din analiza Cărţii funciare nr. 14963 Cluj, rezultă că asupra imobilului cu nr. top 
12846/57 proprietar este  înscris R.G.. Acest imobil a fost dezmembrat şi prin două decrete 
de expropriere  respectiv Decretul nr. 168/1983 şi nr. Decretul  51/1986 întreg terenul a 
trecut în proprietatea statului. 

Prin Decretul de expropriere nr. 168/1983 imobilul teren situat în Municipiul Cluj-
Napoca, str. O. nr. 101, în suprafaţă de 20 m.p., a fost expropriat de la U.G., reclamantul din 
prezenta cauză. 

Prin Decretul de expropriere nr. 51/1986 imobilul teren situat în Municipiul Cluj-
Napoca, str. O. nr. 101, în suprafaţă de 580 m.p. a fost expropriat. 

În decret au fost menţionaţi ca şi proprietari, atât R.G., cât şi U.G.. 
Prin actul de vânzare-cumpărare provizoriu (act sub semnătură privată redactat de  

un avocat în baza unei delegaţii), R.G. a vândut  lui U.G. şi U.M.  imobilul teren înscris în CF 
nr. 14963  Cluj.  

Din declaraţia martorei M.I., rezultă că soţii U.  au cumpărat terenul expropriat 
pentru care au plătit impozit şi pe care l-au folosit până în anul 1983, când au început 
exproprierile. 

Din înscrisurile depuse la dosar rezultă că U.G. a plătit impozitul pe teren în numele 
proprietarului tabular R.G. de la momentul încheierii convenţiei şi până la momentul 
exproprierii. 

Aşa cum rezultă şi din anexele decretelor de expropriere calitatea de proprietar a 
acestor terenuri a fost recunoscută reclamanţilor. Mai mult, prin adresa nr. 232/03.08.1986 i 
se aduce la cunoştinţă reclamantului că  imobilul deţinut de el a fost expropriat prin Decretul 
nr. 51/1986 fiind evaluat la suma de 6.364 lei. 

Raportat la această stare de fapt în cauză devin incidente disp. art. 23 pct. 1 lit. d din 
HG  nr. 250/2007, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001, reclamanţii 
dovedind calitatea de proprietari ai imobilului .  

Reclamantele U.M., U.I.G. sunt moştenitoarele lui U.M. soţia reclamantului U.G. 
persoane care împreună au dobândit în timpul căsătoriei bunul descris mai sus, obiect al 
decretului de expropriere. 

Prin Adresa  nr. 16817/2010 emisă de Consiliul Judeţean  Cluj rezultă că în evidenţele 
acestei instituţii nu există documente  din care să rezulte încasarea  sau neîncasarea 
despăgubirilor stabilite prin decretul de expropriere. 

Prin Adresa nr. 18388/15.09.2011 a CEC Bank  sunt menţionate acelaşi relaţii. 
Reclamanţii, prin declaraţii autentice notariale, au declarat că nu au primit nici un fel 

de despăgubire materială sau în natură pentru imobilul expropriat. 
Din Adeverinţa nr. 288515/1/304/11.10.2011 emisă de Primăria Cluj rezultă că pentru 

acest teren nu au mai fost înregistrate cereri de restituire în temeiul Legii nr. 10/2001. 
Asupra terenului sau realizate lucrările în scopul căruia au fost expropriat terenul, 

fiind notorie finalizarea cartierului Observator. 
Aşa fiind pentru considerentele arătate, apreciind că  reclamanţii au făcut dovada 

persoanei îndreptăţite, că imobilul teren este supus dispoziţiilor Legii nr. 10/2001 
modificată, având în vedere şi principiul disponibilităţii raportat la petitele acţiunii, 
tribunalul, în temeiul art. 1, 3, 4, 10, 26 din Legea nr. 10/2001, a admis acţiunea civilă 
formulată de reclamanţii U.G., U.I.G., U.M., în contradictoriu cu Primarul municipiului Cluj-
Napoca şi, în consecinţă, a dispus anularea Dispoziţiei 2964/27.05.2011, emisă de Primarul 
Municipiului Cluj-Napoca, acesta fiind obligat să emită o nouă dispoziţie în favoarea 
reclamanţilor cu propunere de restituire prin echivalent conform dispoziţiilor Titlului VII din 
Legea nr. 245/2007 pentru suprafaţa de 600 m.p., situată în Cluj-Napoca, str. O. nr. 101 
înscris în CF nr. 14963 nr. top 12846/57 Cluj. 

Fiind în culpă procesuală ca urmare a admiterii acţiunii, reclamanţii făcând cheltuieli 
de judecată în prezenta cauză, cu angajarea unui apărător, în temeiul art. 274 C.pr.civ., a fost 



obligat pârâtul să plătească reclamantului suma de 300 lei reprezentând cheltuieli de 
judecată.  

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, pârâtul Primarul 
municipiului Cluj-Napoca, solicitând admiterea recursului, modificarea sentinţei recurate, în 
sensul respingerii acţiunii formulate de reclamanţi ca neîntemeiată. 

În motivarea recursului a fost reprodus în întregime dispozitivul sentinţei recurate, au 
fost reiterate în esenţă considerentele avute în vedere de Tribunal la pronunţarea soluţiei 
sale, concluzionându-se de către recurent că soluţia primei instanţe este nelegală, întrucât, 
reclamanţii nu au făcut dovada calităţii de persoane îndreptăţite la măsuri reparatorii în baza 
Legii nr. 10/2001, terenul în litigiu constituind proprietatea tabulară a numitului R.G.. 

S-au invocat de către recurent prevederile art. 23 din Normele  metodologice de 
aplicare a Legii nr. 10/2001, precum şi cele ale art. 17 din Decretul-lege nr. 115/1938, 
arătându-se că, chiar dacă reclamanţii deţin un contract de vânzare-cumpărare sub 
semnătură privată asupra terenului în cauză, încheiat în anul 1969, aceştia nu se pot prevala 
de calitatea de proprietari câtă vreme, constituirea sau strămutarea dreptului de proprietate 
asupra acestui teren nu a fost înscrisă în cartea funciară. 

Recurentul a mai invocat greşita sa obligare la cheltuieli de judecată în primă instanţă, 
motivat pe faptul că nu este în culpă procesuală. 

Prin întâmpinarea formulată în cauză, reclamanţii intimaţi au solicitat respingerea 
recursului ca neîntemeiat, menţinerea sentinţei recurate, cu cheltuieli de judecată în recurs. 

În motivarea întâmpinării s-a arătat că neînscrierea antecontractului de vânzare-
cumpărare în cartea funciară a fost determinată de circumstanţele legislative din acea 
perioadă, respectiv, de art. 1 din Legea nr. 58/1974 şi ale art. 44 din aceiaşi lege, şi care a 
abrogat implicit dispoziţiile art. 12 din Decretul nr. 144/1958. 

În speţă, sunt incidente dispoziţiile art. 23 alin. 1 lit. a, b, c şi d din H.G. nr. 250/2007, 
exproprierea operând de la U.G., care este astfel persoană îndreptăţită conform Legii nr. 
10/2001. 

Recursul este nefondat. 
Examinând recursul prin prisma art. 3041 C.pr.civ., coroborat cu art. 304 pct. 9 

C.pr.civ., Curtea constată că acesta este nefondat, motivat pe următoarele considerente: 
Prin Dispoziţia nr. 2964/27.05.2011, emisă de Primarul municipiului Cluj-Napoca, a 

fost respinsă Notificarea nr. 402/12.02.2002, formulată de U.G., Udvar Ildiko Gyongyike şi 
U.M., având ca obiect restituirea în natură a terenului în suprafaţă de 600 mp, înscris în CF 
nr. 14963 nr. top 12846/57, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. O. nr. 101, reprezentând loc 
de casă deasupra Hajongardului, pe motiv că revendicatorii nu fac dovada calităţii de 
persoane îndreptăţite la măsuri reparatorii prevăzute de Legea nr. 10/2001. 

În considerentele acestei dispoziţii s-a reţinut faptul că, potrivit înscrierilor din CF nr. 
14693, proprietarul acestui teren este numitul R.G., după care revendicatorii nu pot face 
dovada calităţii de persoane îndreptăţite la măsuri reparatorii în temeiul Legii nr. 10/2001. 

Într-adevăr, potrivit înscrierilor din CF nr. 14963 Cluj, asupra imobilului cu nr. top 
12846/57, reprezentând teren în suprafaţă de 600 mp, cu destinaţia loc de casă deasupra 
Hajongardului, figura proprietar tabular sub B 1 numitul R.G., dreptul său de proprietate 
fiind întabulat prin încheierea de CF nr. 243/7/20.01.1949. 

La data de 30.07.1969, printr-un înscris sub semnătură privată intitulat „Contract de 
vânzare-cumpărare provizoriu”, R.G. a vândut lui U.G. şi U.M., pe veci şi irevocabil, imobilul 
proprietatea sa personală, înscris în CF nr. 14963 Cluj, A + 1, nr. top 12846/57, reprezentând 
loc de casă deasupra Hajongardului, azi str. O. nr. 101, pentru preţul de 5.500 lei, achitat în 
întregime la acea dată. 

În cuprinsul acestui contract s-a stipulat clauza conform căreia vânzătorul R.G. s-a 
obligat să procure autorizaţia de înstrăinare pe seama cumpărătorilor şi să se prezinte la 
Notariatul de Stat Judeţean Cluj pentru a semna contract de vânzare-cumpărare în formă 
autentică potrivit pentru întabularea dreptului de proprietate în CF, vânzătorul declarând 
totodată că îi autorizează pe cumpărători să-şi întabuleze dreptul de proprietate în favoarea 
lor în CF chiar şi în baza acestui contract provizoriu de vânzare-cumpărare. 



Perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, în condiţiile art. 12 
din Decretul nr. 144/1958 nu a fost făcută, iar ulterior acest lucru nici nu a fost posibil, 
datorită intrării în vigoare a Legii nr. 58/1974. 

Însă, aşa cum rezultă din foile de vărsământ aflate la dosar fond, reclamanţii sunt cei 
care au achitat impozitul aferent acestui teren până în anul 1986 inclusiv. 

Cumpărătoarea U.M. a decedat la data de 04.07.1980, succesorii acesteia fiind U.G., 
în calitate de soţ supravieţuitor, şi U.I.G. şi U.M., în calitate de fiice, conform certificatului de 
moştenitor nr. 1900/22.11.1990. 

Prin Decretul de expropriere nr. 51/28.03.1986, s-a expropriat de la numitul U.G. 
terenul în suprafaţă de 580 mp, situat în Cluj-Napoca, str. O. nr. 101 (f. 7 dosar fond), în 
Anexa la Decretul de expropriere, Poziţia 115.130, fiind menţionat ca şi proprietar alături de 
U.G., numitul R.G. 

Este adevărat că în regim de carte funciară, potrivit art. 17 din Decretul-lege nr. 
115/1938, care consacră principiul inscripţiunii, dreptul de proprietate se dobândeşte valabil 
numai prin întabularea acestuia în cartea funciară, dar nu este mai puţin adevărat că, în 
speţă, sunt incidente dispoziţiile art. 24 din Legea nr. 10/2001, republicată, respectiv, este 
prezumat a fi proprietar cel menţionat în actul normativ de preluare a imobilului de către 
stat. 

Potrivit art. 24 alin. 1 din Legea nr. 10/2001, republicată, în absenţa unor probe 
contrare, existenţa şi, după caz, întinderea dreptului de proprietate se prezumă a fi cea 
recunoscută în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus măsura preluării abuzive 
sau s-a pus în executare măsura preluării abuzive. 

Alin. 2 al art. 24 din aceiaşi lege prevede că în aplicarea prevederilor alin. 1, şi în 
absenţa unor probe contrare, persona individualizată în actul normativ sau de autoritate prin 
care s-a dispus sau, după caz, s-a pus în executare măsura preluării abuzive este presupusă că 
deţine imobilul sub nume de proprietar. 

În virtutea acestor dispoziţii ale art. 24 din Legea nr. 10/2001, menţionarea lui U.G. în 
Anexa Decretului de expropriere, ca persoană de la care s-a expropriat terenul de 580 mp, îi 
conferă acestuia calitatea de proprietar la data exproprierii. 

Oricum, aceste dispoziţii trebuie coroborate cu contractul de vânzare-cumpărare din 
30.07.1969, care atestă faptul că proprietarul tabular R.G. le-a vândut lui U.G. şi M. terenul 
litigios, precum şi cu împrejurarea că reclamanţii sunt cei care au achitat de-a lungul anilor 
impozitul aferent acestui teren, evident în virtutea calităţii lor de proprietari extratabulari ai 
acestui teren. 

O dovadă în plus, în sensul că proprietarii terenului la data exproprierii au fost 
reclamanţii, iar nu cel înscris în cartea funciară, R.G., este conferită de adresa nr. 
288515/1/304/11.10.2011, eliberată de Municipiul Cluj-Napoca – Serviciul Revendicări Fond 
Funciar şi Registrul Agricol – Compartiment Revendicări, adresă care atestă faptul că pentru 
imobilul litigios a fost formulată în baza Legii nr. 10/2001 o singură cerere de revendicare, 
respectiv, Notificarea nr. 402 din 12.02.2002, de către numiţii U.G., U.I.G. şi U.M. 

Art. 23 pct. 1 din H.G. nr. 250/2007 arată ce anume se înţelege prin acte doveditoare 
ale dreptului de proprietate, în sensul pretins de art. 23 din Legea nr. 10/2001, republicată, 
stipulând următoarele: 

„Prin acte doveditoare se înţelege: 
a) orice acte juridice translative de proprietate, care atestă deţinerea proprietăţii de 

către o persoană fizică sau juridică (act de vânzare-cumpărare, tranzacţie, donaţie, extras 
carte funciară, act sub semnătură privată încheiat înainte de intrarea în vigoare a Decretului 
nr. 221/1950 privitor la împărţeala sau înstrăinarea terenurilor cu sau fără construcţiuni şi la 
interzicerea construirii fără autorizare şi în măsura în care acesta se coroborează cu alte 
înscrisuri şi altele asemenea); 

b) actele juridice care atestă calitatea de moştenitor (certificat de moştenitor sau de 
calitate de moştenitor, acte de stare civilă care atestă rudenia sau filiaţia cu titularul iniţial al 
dreptului de proprietate, testament însoţit de certificat de moştenitor sau de calitate de 
moştenitor); 

c) orice acte juridice sau susţineri care permit încadrarea preluării ca fiind abuzivă 
[cazurile prevăzute la art. 2 alin. (1) din lege]; în cazul exproprierii prevăzute la art. 11 din 



lege, sunt suficiente prezentarea actului de expropriere şi, după caz, prezentarea procesului-
verbal încheiat cu această ocazie ori a acordului la expropriere; 

d) orice acte juridice care atestă deţinerea proprietăţii de către persoana îndreptăţită 
sau ascendentul/testatorul acesteia la data preluării abuzive (extras carte funciară, istoric de 
rol fiscal, proces-verbal întocmit cu ocazia preluării, orice act emanând de la o autoritate din 
perioada respectivă, care atestă direct sau indirect faptul că bunul respectiv aparţinea 
persoanei respective; pentru mediul rural - extras de pe registrul agricol); 

e) în cazul în care construcţia a fost demolată, orice act juridic care descrie construcţia 
demolată; 

f) expertize judiciare sau extrajudiciare de care persoana îndreptăţită înţelege să se 
prevaleze în susţinerea cererii sale; 

g) orice alte înscrisuri pe care persoana îndreptăţită înţelege să le folosească în 
dovedirea cererii sale; 

h) declaraţii notariale date de persoana care se pretinde îndreptăţită, pe propria 
răspundere, şi care sunt solicitate de unitatea deţinătoare sau de entitatea învestită cu 
soluţionarea notificării în scopul fundamentării deciziei”. 

Drept urmare, prin prisma tuturor împrejurărilor de fapt şi de drept anterior expuse, 
Curtea constată că reclamanţii au făcut pe deplin dovada calităţii de persoane îndreptăţite în 
temeiul Legii nr. 10/2001, astfel încât, acest motiv din recursul pârâtului se impune a fi 
respins ca nefondat. 

În ceea ce priveşte motivul de recurs referitor la greşita obligare a pârâtului la plata 
cheltuielilor de judecată aferente fondului cauzei, Curtea constată că acesta este nefondat, 
pentru motivele ce urmează a fi expuse: 

Potrivit art. 274 C.proc.civ., partea care cade în pretenţii va fi obligată, la cererea 
părţii care a câştigat procesul, la plata cheltuielilor de judecată. 

Prin urmare, în aplicarea art. 274 alin. 1 C.proc.civ., partea care a câştigat procesul 
este îndreptăţită să solicite instanţei obligarea părţii care a căzut în pretenţii la plata 
cheltuielilor de judecată ce i-au fost ocazionate celui care a câştigat procesul, cu purtarea 
respectivei cauze. 

În speţă, în lumina jurisprudenţei C.E.D.O. şi a dispoziţiilor art. 274 C.proc.civ., corect 
a apreciat prima instanţă că este întemeiată solicitarea reclamantului de obligare a pârâtului 
la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 300 lei, reprezentând onorariu avocaţial, 
putându-se afirma că aceste cheltuieli de judecată cuprind acele sume de bani care în mod 
real, necesar şi rezonabil au fost plătite, cu titlu de onorariu avocaţial, de partea care solicită 
acordarea lor. 

Curtea Constituţională a României, prin Decizia nr. 401/14.07.2005, respingând 
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 alin. 3 C.proc.civ., a statuat în sensul 
că nimic nu se opune, în absenţa unei prevederi constituţionale exprese în acest sens, ca 
instanţa să cenzureze, cu prilejul stabilirii cheltuielilor de judecată, cuantumul onorariului 
avocaţial convenit, prin prisma proporţionalităţii sale cu amplitudinea şi complexitatea 
activităţii depuse. 

O asemenea prerogativă a instanţei este cu atât mai necesară cu cât respectivul 
onorariu, convertit în cheltuieli de judecată, urmează a fi suportat de partea potrivnică, dacă 
a căzut în pretenţii, ceea ce presupune în mod necesar ca acesta să-i fie opozabil. 

Or, opozabilitatea sa faţă de partea potrivnică, care este un terţ în raport cu convenţia 
de prestare a serviciilor avocaţiale, este consecinţa însuşirii sale de instanţă prin hotărârea 
judecătorească prin al cărei efect creanţa dobândeşte caracter cer, lichid şi exigibil. 

În acelaşi sens s-a pronunţat constant şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin 
jurisprudenţa sa, când, învestită fiind cu soluţionarea pretenţiilor la rambursarea 
cheltuielilor de judecată, în care sunt cuprinse şi onorariile avocaţiale, a statuat că acestea 
urmează a fi recuperate numai în măsura în care constituie cheltuieli necesare care au fost în 
mod real făcute în limita unui cuantum rezonabil. 

Astfel, în Hotărârea din 19 octombrie 2006, în cauza Raicu împotriva României 
(cererea nr. 28104/03), publicată în Monitorul Oficial nr.  597/29.08.2007, Curtea a statuat 
în sensul că un „reclamant nu poate obţine rambursarea cheltuielilor sale de judecată decât în 
măsura în care li s-au stabilit realitatea, necesitatea şi caracterul rezonabil al cuantumului”. 



Examinând recursul pârâtului, sub aspectul susţinerii conform căreia cheltuielile de 
judecată la care a fost obligat, nu sunt justificate, întrucât, pârâtul nu este în culpă procesuală 
şi nu a căzut în pretenţii, Curtea constată că acesta este vădit nefondat, motivat pe 
următoarele argumente: 

Pârâtul s-a opus în mod constant pretenţiilor reclamantului, dovada incontestabilă în 
acest sens constituind-o tocmai promovarea prezentului recurs, recurs prin care se solicită, 
de asemenea, respingerea acţiunii reclamantului. 

Aşa fiind, Curtea constată că pârâtul se află în culpă procesuală, astfel încât, prin 
prisma art. 274 C.pr.civ., datorează părţii care a câştigat procesul cheltuielile de judecată ce i-
au fost ocazionate acesteia cu purtarea procesului. 

Pe cale de consecinţă, în temeiul tuturor considerentelor anterior expuse şi a 
prevederilor art. 304 pct. 9 şi art. 312 alin. 1 C.pr.civ., Curtea urmează să respingă ca 
nefondat prezentul recurs. 

În temeiul art. 274 C.pr.civ., recurentul va fi obligat să plătească reclamantei intimate 
U.M.  suma de 600 lei cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariu avocaţial. 
(Judecător Carmen Maria Conţ) 

 

24. Transcriere autoturism. Condiţii. Îndeplinire 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 113 din 13 ianuarie 2012  
Prin sentinţa civilă nr. 11901/15.07.2011, pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca s-a 

respins ca neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive si excepţia lipsei de interes 
a acţiunii, invocate de paratul B.A.. 

S-a admis în parte acţiunea civilă extinsa şi precizată, formulata de reclamantul C.V. 
în contradictoriu cu pârâţii B.A., Instituţia Prefectului Judeţului Cluj – Serviciul Public 
Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor şi R.V.. 

Au fost obligaţi pârâţii B.A. si R.V. să îndeplinească formalităţile necesare în vederea 
transcrierii autoturismului marca Dacia 1310 TLX, de culoare alba,  cu nr. de înmatriculare 
CJ-AA-XXX, motor 115769, saşiu UU1R11711L23169449, de pe numele reclamantului pe 
numele pârâtului B.A. şi apoi pe numele pârâtului R.V.. 

A respins ultimul capăt de cerere ca inadmisibil. 
Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în considerentele 

sentinţei următoarele: 
„Autovehiculul marca Dacia 1310 TLX, culoare alba, cu nr.de înmatriculare CJ-AA-

XXX, motor 115769, sasiu UU1R11711L23169449 s-a aflat in proprietatea reclamantului C.V., 
dupa cum rezulta din adresa nr.97216/ 1.10.2010 emisa de Institutia Prefectului Cluj- 
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. 

În luna iunie 2004, reclamantul a predat autovehiculul mai sus mentionat unor 
persoane de etnie rroma (a caror identitate nu a fost stabilita in cursul procesului), urmand 
ca acestea sa il vanda in targ. Autovehiculul a fost vandut paratului B.A. si sotiei acestuia, 
carora le-au fost predate autovehiculul, certificatul de inmatriculare si cheile acestuia, iar 
ulterior sotia paratului B. l-a contactat telefonic pe reclamant si partile au discutat despre 
achizitionarea autovehiculului. In cursul anului 2007, reclamantul i-a contactat pe sotii B., 
iar sotia paratului B.A. i-a platit impozitul suportat de reclamant timp de trei ani. 

În cursul anului 2008, sotii B. au vandut autovehiculul paratului R.V.. Prin procesul 
verbal seria PCA nr.2427024/3.05.2008 paratul R.V. a fost sanctionat contraventional. Cu 
acea ocazie, a fost retinut certificatul de inmatriculare a autovehiculului si a fost inscrisa 
mentiunea facuta de parat, care a recunoscut ca nu are asigurare de raspundere civila auto, 
recunoscandu-si implicit si calitatea de proprietar asupra autovehiculului. 

Autovehiculul nu a fost transcris pe numele cumpărătorilor succesivi, figurând si in 
prezent pe numele reclamantului C.V., dupa cum rezulta din adresa nr.97216/1.10.2010 
emisa de Institutia Prefectului Cluj- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere 
si Inmatriculare a Vehiculelor. 



Potrivit prevederilor art.1295 Cod civil, in redactarea lor arhaica, vinderea este 
perfecta intre parti si proprietatea este de drept stramutata la cumparator, in privinta 
vanzatorului, indata ce partile s-au invoit asupra lucrului  si asupra pretului, desi lucrul 
inca nu se va fi predat iar pretul inca nu se va fi numarat. In cauza, in baza celor doua 
contracte de vanzare-cumparare incheiate la date succesive, a operat aceasta transmitere a 
dreptului de proprietate asupra autovehiculul marca Dacia cu nr.de inmatriculare CJ-AA-
XXX din patrimoniul vanzatorului C.V. in cel al paratului de rand 1, B.A., iar apoi din 
patrimoniul acestuia in cel al paratului R.V.. 

Sub acest aspect, s-a observat faptul ca pârâtul B.A. a contestat faptul că ar fi 
cumpărat autovehiculul mai sus menţionat de la reclamant, sustinând ca soţia acestuia a 
cumparat masina de la niste cetateni de etnie rroma si a inteles sa invoce exceptia lipsei 
calitatii procesuale pasive in prezentul litigiu. 

În raport de raspunsurile reclamantului la interogatoriu, coroborate cu raspunsurile 
paratului B.A. la interogatoriul luat din oficiu, instanţa de fond a constatat că reclamantul a 
mandatat persoanele de etnie rroma sa vanda autovehiculul cui vor crede de cuviinta, 
incredintand masina, cheile si actele acesteia pentru a fi vanduta la targ. Paratul B.A. si sotia 
acestuia au avut reprezentarea faptului ca persoanele din targ care vand masina nu sunt 
proprietarele acestuia, paratul aratand ca au sesizat faptul ca certificatul de inmatriculare era 
pe numele unei alte persoane decat cele doua persoane cu care au negociat contractul. In 
opinia instantei, paratul B.A. si sotia acestuia au recunoscut reclamantului calitatea de 
proprietar vanzator si au acceptat faptul ca persoanele care au vandut masina in targ aveau 
doar calitate de mandatari, devreme ce sotia paratului l-a contactat telefonic pe reclamant, 
ulterior cumpararii masinii, pentru a conveni impreuna cu acesta in legatura cu transcrierea 
autovehiculului pe numele sau. De asemenea, sotia paratului B. i-a platit reclamantului 
impozitul pe timp de trei ani, aspect afirmat de ambele parti in litigiu, de unde se deduce ca 
sotii B. au recunoscut reclamantului calitatea de fost proprietar al autovehiculului, de la care 
au cumparat in realitate acest autovehicul. 

Cât priveste sustinerea pârâtului in sensul ca nu el, ci sotia sa ar fi cumparat 
autovehiculul marca Dacia, instanta de fond a retinut ca paratul a recunoscut la interogatoriu 
ca autovehiculul a fost cumparat din bani comuni (banii primiti ca dar de nunta) si ca masina 
a fost cumparata pentru uzul comun al sotilor (pentru ca sotii sa aiba cu ce circula) insa au 
convenit sa fie inscrisa pe numele sotiei intrucat aceasta avea permis de conducere si urma sa 
conduca masina. Drept urmare, instanta retine ca autovehiculul a intrat in comunitatea de 
bunuri a sotilor, fiind un bun dobandit in timpul casatoriei si prezumat ca fiind comun, 
conform art.30 Codul familiei, iar in cauza nefacandu-se dovada caracterului de bun propriu 
al acestui autovehicul. 

În aceste conditii, era indiferent pe numele caruia dintre soti s-a incheiat contractul 
de vanzare-cumparare avand ca obiect autovehiculul marca Dacia, de vreme ce oricum 
autovehiculul a intrat in comunitatea de bunuri, dupa cum nu are relevanta pe numele caruia 
dintre soti ar urma sa se faca transcrierea dreptului de proprietate asupra autovehiculului in 
evidentele Institutiei Prefectului Cluj- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, atata timp cat bunul s-a aflat in proprietatea 
comuna devalmasa a celor doi soti. Din aceasta perspectiva, exceptia lipsei calitatii pasive a 
paratului B.A. este neintemeiata si a fost respinsă ca atare. 

A fost de asemenea respinsa şi exceptia lipsei de interes a reclamantului in 
promovarea si sustinerea prezentei actiuni. Astfel, dispozitiile art.11 al.2 din OUG 
nr.195/2002 si cele ale Ordinului 1501/2006 care reglementeaza modul de transcriere al 
dreptului de proprietate asupra autovehiculelor sunt norme care ocrotesc dreptul 
autoritatilor administrative de a pastra o evidenta a titularilor dreptului de proprietate 
asupra autovehiculelor, dar in acelasi timp reglementeaza un sistem de publicitate al 
dreptului de proprietate asupra autovehiculelor care este in principal in interesul actualului 
proprietar. Cu toate acestea, si fostul proprietar al unui autovehicul justifica interesul ca 
acesta sa fie transcris pe numele cumparatorului, intrucat in functie de informatiile aflate in 
baza de date a Institutiei Prefectului Cluj- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor organele fiscale stabilesc obligatiile de plata a 
impozitelor pe mijloacele de transport in sarcina proprietarului autovehiculului. In aceste 



conditii, instanta de fond a apreciat ca reclamantul are un interes legitim, nascut si actual, 
personal si direct in sustinerea prezentei actiuni, motiv pentru care si exceptia lipsei de 
interes invocata de paratul B.A. a fost respinsa ca neintemeiată. 

Pe fondul cauzei, s-a retinut ca potrivit prevederilor art.11 al.2 din OUG nr.195/2002, 
inmatricularea vehiculelor este continua, de la admiterea in circulatie pana la scoaterea 
definitiva din circulatie a unui vehicul din categoria celor supuse acestei conditii si presupune 
transcrierea in evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a tuturor transmiterilor 
ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul. Alineatul 4 al aceluiasi articol mai 
prevede ca in cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului 
proprietar se inscriu in evidentele autoritatilor competente simultan cu mentionarea incetarii 
calitatii de titular al inmatricularii fostului proprietar. 

Cererea de transcriere a autovehiculului se depune la autoritatea competenta si 
trebuie insotita obligatoriu de actele prevazute de art.7 al.1 din Ordinul nr.1501/2006 privind 
procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie 
provizorie sau pentru probe a vehiculelor, printre care si fisa de inmatriculare a vehiculului, 
semnata de fostul si noul proprietar sau cartea de identitate a noului proprietar, in original si 
copie, precum si cererea noului proprietar, semnata de acesta. 

Prin prisma acestor norme legale, s-a constatat ca reclamantul nu a putut prezenta 
autoritatilor competente toate actele necesare transcrierii autovehiculului de pe numele sau 
pe numele noilor proprietari, o parte din acestea fiind acte personale ale celor doi parati sau 
care trebuiau semnate de acestia. În acelasi timp, in cazul transcrierii legea mai prevede ca 
trebuie sa se faca dovada certificarii autenticitatii vehiculului de catre Registrul Auto Roman, 
certificarea continand si atestarea faptului ca acesta nu figureaza in baza de date ca fiind 
furat. Prin urmare, este necesara prezentarea autovehicului in cauza autoritatilor 
competente, in vederea efectuarii verificarilor pe care dispozitiile legale le impun. Or, în 
speta, autovehiculul in discutie se afla nu numai in proprietatea, ci si in posesia paratului 
R.V., astfel ca, in lipsa concursului acestuia la prezentarea autovehiculului la autoritatile 
competente, nu poate fi dispusa transcrierea autoturismului pe numele sau. 

În raport de cele expuse, instanţa de fond a  retinut ca atitudinea de pasivitate a 
paratilor R.V., respectiv B.A. (echivalenta unui refuzul nejustificat de a-si da concursul la 
efectuarea transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului de pe numele 
reclamantului pe numele paratului B.A., iar apoi pe numele paratului R.V.) il indreptateste pe 
reclamant sa solicite obligarea celor doi parati la efectuarea formalitatilor necesare in acest 
sens. 

În temeiul prevederilor art.1075 Cod civil, instanta de fond a  admis in parte actiunea 
civila formulata de reclamant . 

În acelasi context, instanţa de fond a mai observat ca actiunea formulata de reclamant 
este intemeiată numai in parte, in sensul ca instanta nu poate dispune in mod direct 
obligarea paratului Institutia Prefectului – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Cluj la transcrierea dreptului de proprietate al 
masinii in favoarea cumparatorului, atata timp cat partile in litigiu nu au urmat procedurile 
reglementate de art.11 din OUG nr.195/2002 si art.7 al.1 din Ordinul nr.1501/2006, nu au 
depus actele necesare si nu au prezentat autovehiculul spre verificare, intrucat intr-o 
asemenea situatie instanta de judecata ar impune unei autoritati administrative autonome sa 
efectueze acte cu neobservarea reglementarilor legale in vigoare. Doar daca in mod 
nejustificat paratul de rand 2 ar refuza transcrierea autovehiculului pe numele paratilor, in 
mod succesiv, desi ar fi intrunite toate conditiile legale in acest sens, ar deveni justificat 
demersul procedural al reclamantului, exercitat in mod corespunzator prin introducerea unei 
actiuni in contencios administrativ”. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel, în termen legal, pârâtul B.A., solicitând 
admiterea apelului, schimbarea hotărârii cu consecinţa respingerii cererii introductive, în 
principal, ca urmare a admiterii excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive, excepţiei 
prescripţiei dreptului material, excepţiei lipsei de interes şi în subsidiar ca nefondată. 

În motivare se arată că prima instanţa s-a pronunţat ultra petita încălcând art. 129 
alin. 6 C.pr.civ., prin dispunerea apelantului să îndeplinească formalităţile necesare în 



vederea transcrierea transmiterii dreptului de proprietate cu toate că reclamantul a solicitat 
doar obligarea la solicitarea transcrierii transmiterii dreptului de proprietate. 

Dintr-o obligaţie de diligenţă solicitată, instanţa a acordat reclamantului posibilitatea 
de a solicita îndeplinirea unei obligaţii de rezultat. Instanţa a derogat de la principiul 
disponibilităţii. 

Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive în mod greşit a fost respinsă, întrucât nu a 
fost încheiat niciodată vreun contract de vânzare cumpărare între părţi, lucru recunoscut fără 
rezerve şi de către reclamant. Nu s-a dovedit conţinutul şi limitele vreunui contract de 
mandat din partea reclamantului, din contră el susţinând că el personal este cel care a vândut 
autoturismul apelantului cu care s-ar fi întâlnit personal în 2004 şi a predat  autoturismul. 
Nici apelantul nici  soţia sa nu a avut posibilitatea reală de a cunoaşte dacă cetăţenii de etnie 
romă lucrează în calitate de mandatari ai reclamantului. 

Din probele dosarului rezultă că între reclamant  şi cetăţenii romi a avut loc  o vânzare 
cumpărare. 

Pe de altă parte, instanţa de fond a ignorat caracterul esenţialmente intuitu personae  
al obligaţiei de a face. 

Motivarea hotărârii atacate denotă o confuzie cu privire la sensul şi conţinutul 
comunităţii de bunuri a soţilor. 

Instanţa a scăpat din vedere faptul că această comunitate matrimonială poate 
cuprinde numai drepturi şi obligaţii patrimoniale. 

Spre deosebire de drepturile patrimoniale, obligaţiile patrimoniale  sunt proprii ale 
fiecărui dintre soţi. 

Instanţa de fond a respins în mod netemeinic excepţia prescripţiei dreptului la acţiune 
cu o motivare contradictorie a hotărârii. Confuzia între caracterul patrimonial sau 
nepatrimonial al dreptului reclamantului trebuia evitată prin alegerea unei atitudini 
consecvente.  

Dacă în ciuda probelor de la dosar instanţa de fond  a considerat că s-a încheiat între 
părţi un contract de vânzare  cumpărare nu poate califica drepturile şi obligaţiile din acesta 
decât patrimonial implicit prescriptibil. 

Raportat la data introducerii acţiunii termenul este împlinit  încă de la data de 
14.06.2007. 

Faptul că OUG nr. 195/2002 nu a stabilit  alt termen, nu înlătură  aplicarea regulii 
generale în materia prescripţiei.  

Soluţia asupra excepţiei lipsei de interes este nelegală, întrucât interesul 
reclamantului nu este unul personal şi în pofida faptului că reclamantul nu a probat în niciun 
fel faptul că i s-a stabilit în sarcina vreo obligaţie sau că a achitat vreun impozit. 

Acţiunea este lipsită de interes şi nefondată, precum şi de la faptul că autoturismul nu 
mai este în proprietatea apelantului, ci a pârâtului R.V. astfel că în lipsa concursului acestuia 
la prezentarea autovehiculului la autorităţile competente nu poate fi dispusă transcrierea 
autoturismului. 

Reclamantul nu a probat încheierea vreunui contract de vânzare cumpărare, ci 
dimpotrivă a dovedit contrariul când a declarat că l-a cunoscut abia în anul 2008. 

Intimatul C.V. şi-a exprimat poziţia sub forma unor concluzii scrise solicitând 
respingerea apelului. Apreciază că instanţa  nu s-a pronunţat ultra petite, ci doar a precizat 
petitul formal. 

Excepţia lipsei calităţii procesuale au fost în mod corect soluţionată, plecând de la 
afirmaţia din cuprinsul întâmpinării în care se arată că apelantul împreună cu soţia sa a 
achiziţionat autovehiculul. 

Înmatricularea  pe numele unuia dintre soţi este un act de administrare, fiind lipsită 
de importanţă pe numele căruia dintre soţi se face înmatricularea. 

Susţinerea că dreptul de proprietate ar fi fost transferat unor cetăţeni de etnie romă 
nu poate fi primită, întrucât aceştia practic au executat un contract de mandat. 

Din declaraţia dată în faţa  primei instanţe reiese că nici apelantul nici soţia sa nu au 
fost convinşi că aceştia ar fi proprietarii autovehiculului. 

Cu privire la dreptul la acţiune se apreciază că în speţă este vorba de un drept 
nepatrimonial imprescriptibil dacă legea nu prevede în mod expres altfel.  



Interesul în promovarea acţiunii rezidă în aceea că se doreşte radierea  intimatului  
din evidenţele publice, precum şi înlăturarea altor consecinţe care pot decurge din 
menţinerea încă a calităţii de proprietar. 

Tribunalul Cluj, prin decizia civilă nr. 449/A/18.10.2011, a admis apelul declarat de 
B.A. împotriva sentinţei civile nr. 11901/15.07.2011 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care a 
schimbat-o în parte în sensul că admiterii în parte a acţiunii civile formulate de reclamantul 
C.V. în contradictoriu cu B.A., R.V. şi Instituia Prefectului Jud. Cluj - Serviciul Public 
Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculări a Vehiculelor si in consecinţă, a fost 
obligat pârâtul B.A. să solicite Instituţiei Prefectului Cluj SPCRPCIV transcrierea transmiterii 
dreptului de proprietate asupra autoturismului marca Dacia 1310 TLX, culoare albă cu nr. de 
înmatriculare CJ-AA-XXX, motor 115769, şasiu UU1R11711L23169449 de la reclamantul C.V. 
către B.A.. 

Au fost menţinute restul dispoziţiilor sentinţei atacate. 
A fost obligat intimatul C.V. să plătească apelantului suma de 500 lei cheltuieli 

parţiale în apel. 
Motivând apelul, Tribunalul a reţinut următoarele: 
„Un autoturism aparţinând reclamantului a ajuns în posesia apelantului şi a familiei 

sale. Din probele administrate rezultă că, acest autoturism a ajuns în posesia apelantului şi a 
familiei sale în urma unei convenţii de vânzare cumpărare. În anul 2008 soţii B. au vândut 
acest autovehicul pârâtului R.V..  

Apelantul nu putea realiza acest act juridic decât în calitatea sa de proprietar, calitate 
dobândită prin contract de vânzare cumpărare.  

Apelantul a contestat faptul că el ar fi cumpărat autovehicul de la reclamant susţinând 
că soţia sa a cumpărat maşina de la nişte cetăţeni de etnie romă.  

Aşa cum a reţinut instanţa de fond în baza probelor administrate este evident că prin 
cumpărarea autovehiculul de la persoane de etnie romă care nu figurau ca proprietar în 
actele maşinii, apelantul cât şi soţia sa au acceptat că cei care au realizat predarea maşinii şi a 
actelor şi au încasat banii nu sunt proprietari ci eventual mandatari ai proprietarului. 

De altfel, soţii B.  au plătit impozitul datorat  pe timp de 3 ani, pe numele  
reclamantului  recunoscând astfel calitatea de fost proprietar a acestuia. 

Plecând de la această stare de fapt în mod corect instanţa de fond a respins excepţia 
lipsei calităţii procesuale pasive. 

Rezultă din probele dosarului că această convenţie a fost încheiată în fapt  de către 
soţia apelantului, aceasta fiind sigura care posedă permis de conducere. Dar aceasta nu 
înlătură caracterul de bun comun al autoturismului dobândit în timpul căsătoriei. 

Este real că, obligaţia de a face decurgând din încheierea contractului, respectiv 
realizarea formelor necesare transcrierii dreptului de proprietate este o obligaţie  intuitu 
personae.  

Datoriile soţilor  sunt personale câtă vreme nu se dovedeşte că fac parte din categoria 
celor comune. Excepţiile sunt prevăzute de art.32 Cod familiei care prevede că sunt comune 
obligaţiile contractate  de fiecare dintre soţi pentru îndeplinirea nevoilor obişnuite ale 
căsătoriei (art. 32 lit. C. Cod fam.).  

Ori în cauză este evident că achiziţionarea unui autoturism de o valoare şi 
însemnătate pentru familie dovedeşte că obligaţia a fost asumată, pentru nevoile obişnuite 
ale căsniciei. Apelantul a recunoscut la interogatoriu ca autovehiculul a fost cumparat din 
bani comuni banii primiti ca dar de nunta si ca masina a fost cumparata pentru uzul comun 
al sotilor (pentru ca sotii sa aiba cu ce circula). Plecând de la această reţinere se poate aprecia 
că  apelantul are calitate procesuală pasivă. 

Privitor la excepţia prescripţiei, instanţa  are în vedere faptul că obligaţia asumată este 
una patrimonială cu consecinţa aplicării termenului de prescripţie general însă din probele 
administrate rezultă că soţia apelantului a plătit impozitul datorat cea ce echivalează cu o 
recunoaştere a dreptului pretins, astfel încât termenul de prescripţie este suspendat. 

Raportat la data introducerii acţiunii, precum şi momentul înstrăinării 
autovehiculului pârâtului Rusu respectiv anul 2008 termenul general de prescripţie nu este  
împlinit.  



În ceea ce priveşte interesul, în mod corect instanţa a analizat îndeplinirea cerinţelor 
acestor condiţii apreciind că reclamantul are un interes legitim născut şi actual, personal şi 
direct, interesul personal fiind inclus în această situaţie în noţiunea de interes general al 
societăţii de a deţine o evidenţă reală a proprietarilor autoturismelor ştiut fiind că din această 
calitate decurg drepturi şi obligaţii. 

Cu privire la fondul cauzei într-adevăr se poate aprecia că instanţa a încălcat 
principiul disponibilităţii şi a prevederilor art. 129 alin. 6 C.pr.civ.  

În primul rând instanţa a obligat pârâţii B.A. şi R.V. să îndeplinească formalităţile 
necesare în vederea transcrierii autoturismului de pe numele reclamantului pe numele 
pârâtului B.A. şi apoi pe numele pârâtului  R.V. cu toate că în cererea de chemare în judecată 
pretenţiile formulate împotriva lui B.A.  au fost doar în sensul  obligării acestui pârât  să 
solicite transcrierea transmisiunii, iar prin precizarea de acţiune s-a chemat în judecată şi 
pârâtul R.V. prin care s-a solicitat obligarea  acestuia  la solicitarea transcrierii transmiterii 
dreptului de proprietate. 

În modul  de formulare a acţiunii  s-a avut în vedere doar o obligaţie de a face şi nu o 
obligaţie de rezultat aşa cum în mod corect a învederat şi apelantul prin apel. 

Este evident că astfel s-a realizat o depăşire a cadrului procesual fixat de reclamanţi. 
Fiind dovedită temeinicia pretenţiilor reclamantului se impune admiterea cererii formulate 
de acesta aşa cum  au fost formulate. 

Pe de altă parte, reclamantul  nu are calitate procesuală  activă să ceară realizarea  
formelor de transcriere a formelor de proprietate de către  pârâtul R.V. atâta timp cât între 
cei doi nu există un raport juridic direct, care să justifice formularea unei astfel de cereri. În 
cauză se impune a se reţine şi faptul că pârâtul R.V. nu a atacat hotărărea pentru el soluţia 
instanţei devenind irevocabilă. Nu sunt incidente nici dispoziţiile art 47,48 C.pr.civ..  

Pentru aceste considerente, văzând prevederile art. 296 C.pr.civ., tribunalul va admite 
apelul declarat de B.A. împotriva Sentintei civile nr. 11901/15.07.2011 a Judecatoriei Cluj-
Napoca pe care o va schimba in parte în sensul că va admite în parte acţiunea civilă formulată 
de reclamantul C.V. în contradictoriu cu B.A., R.V. şi Instituia Prefectului Jud. Cluj Serviciul 
Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculari a Vehiculelor si in 
consecinta va obliga pârâtul B.A. să solicite Institutiei Prefectului Cluj SPCRPCIV 
transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra autoturismului marca Dacia 1310 
TLX, culoare albă cu nr. de înmatriculare CJ-AA-XXX, motor 115769, sasiu 
UU1R11711L23169449 de la reclamantul C.V. către B.A. si va menţine restul dispoziţiilor 
sentinţei atacate. 

Întrucât intimatul C.V. este parte căzută în pretenţii ca urmare a admiterii apelului, 
având în vedere însă şi  faptul că apelul a fost întemeiat doar în parte apreciind că sumele 
solicitate  cu titlu de cheltuieli de judecată cu onorariu de avocat sunt mari în comparaţie cu 
complexitatea şi volumul cauzei, tribunalul în temeiul art. 274 C.pr.civ., va obliga intimatul 
C.V. să plătească apelantului suma de 500 lei cheltuieli parţiale în apel”. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs, în termen legal, reclamantul C.V., 
solicitând ca, în temeiul art. 304 pct. 9 C.pr.civ., să se admită recursul, să se modifice în parte 
sentinţa atacată, în sensul obligării pârâtului B.A. la plata cheltuielilor de judecată în apel. 

În motivarea recursului a fost făcut un scurt istoric al cauzei, au fost reproduse: în 
întregime petitele cererii de chemare în judecată; soluţia primei instanţe; demersul 
procedural exercitat de pârâtul B.A. prin declararea apelului său; soluţia instanţei de apel, 
concluzionându-se de către recurent că deşi urmare a apelului pârâtului B.A., practic 
acţiunea reclamantului a fost admisă exact în forma solicitată de reclamant, totuşi, instanţa 
de apel a apreciat că reclamantul ar fi căzut în pretenţii faţă de apelantul B.A., obligându-l pe 
reclamant, în temeiul art. 274 C.pr.civ., la plata sumei de 500 lei  cheltuieli de judecată 
parţiale către apelantul B.A.. 

Această dispoziţie, apreciază recurentul, este contrară legii, în condiţiile în care, în 
urma admiterii în parte a apelului pârâtului, dispozitivul hotărârii atacate are exact forma 
solicitată de reclamant prin cererea introductivă, astfel încât, nu se poate aprecia în sensul 
art. 274 C.pr.civ., că reclamantul ar fi căzut în pretenţii şi că ar fi în culpă procesuală. 

Practic, culpa este a instanţei care ar fi încălcat principiul disponibilităţii. 



Tot în motivarea recursului au fost invocate opinii doctrinare şi jurisprudenţiale 
referitoare la noţiunea de culpă procesuală, apreciindu-se că, în raport de aceste opinii, 
reclamantul nu este în culpă procesuală, întrucât, admiţându-se în parte apelul pârâtului, 
instanţa l-a obligat pe apelant să facă întocmai ceea ce reclamantul a solicitat, respectiv: 
Tribunalul a apreciat că în mod corect Judecătoria a respins excepţia lipsei calităţii 
procesuale pasive a pârâtului apelant, care susţinea că nu el, ci soţia sa a achiziţionat 
autoturismul în cauză, din starea de fapt reieşind faptul că ambii soţi împreună a achiziţionat 
acest autoturism; Tribunalul a apreciat că în mod corect Judecătoria a respins excepţia 
prescripţiei dreptului la acţiune, cursul prescripţiei fiind întrerupt prin plata impozitului şi 
prin vânzarea autoturismului către pârâtul R.V., însă a reţinut că motivele pentru care s-a 
respins această excepţie sunt eronate; Tribunalul a apreciat că în mod corect Judecătoria a 
respins excepţia lipsei de interes a reclamantului, interesul său în această situaţie fiind inclus 
în interesul general al societăţii de a deţine o evidenţă reală a proprietarilor autoturismelor. 

Cu toate acestea, Tribunalul a constatat că Judecătoria a procedat în mod incorect 
obligând pârâţii să îndeplinească formalităţile necesare în vederea transcrierii autoturismului 
de pe numele reclamantului pe numele pârâţilor, întrucât în acest mod s-au depăşit limitele 
procesuale stabilite prin cererea de chemare în judecată, instanţa încălcând astfel principiul 
disponibilităţii şi constatând astfel că reclamantul ar fi în culpă procesuală. 

Este adevărat că reclamantul s-a opus admiterii apelului pârâtului B.A. însă, raportat 
la toate motivele de apel invocate de acesta, reclamantul nu avea niciun interes să se opună, 
după cum nu avea niciun interes să atace hotărârea primei instanţe, câtă vreme, modul de 
formulare a dispozitivului raportat la petitul formulat împotriva pârâţilor B.A. şi R.V. a diferit 
doar ca formă de modul de formulare indicat de reclamant în cererea de chemare în judecată. 

Este eronată modalitatea de apreciere a instanţei de apel, conform căreia obligarea de 
a solicita transcrierea este una de a face, iar obligarea de a îndeplini formalităţile necesare în 
vederea transcrierii este una de rezultat, prin raportare la opiniile doctrinare în acest sens, 
precum şi având în vedere că în cuprinsul considerentelor instanţa de fond nu a analizat 
diferenţa dintre obligaţia de a solicita transcrierea şi pe aceea de a îndeplini formalităţile 
necesare transcrierii. 

În opinia recurentului, dispozitivul sentinţei atacate este rezultatul unei erori 
materiale, eroare care ar fi trebuit soluţionată conform prevederilor art. 2812a C.pr.civ., astfel 
încât, soluţia corectă în apel trebuia să fie aceea de respingere a apelului ca inadmisibil în 
temeiul art. 2812a C.pr.civ. 

Câtă vreme instanţa de apel a apreciat că în mod corect prima instanţă a respins cele 
trei excepţii invocate de apelant şi că acţiunea reclamantului este întemeiată, singura 
problemă fiind generată de formularea dispozitivului, se poate concluziona că demersul 
procesual al apelantului a fost unul eşuat, el fiind cel căzut în pretenţii şi datorând 
reclamantului cheltuieli de judecată în apel. 

În consecinţă, arată recurentul, câtă vreme reclamantul nu este căzut în pretenţii faţă 
de apelant, şi nici nu este în culpă procesuală, se impune admiterea recursului, modificarea 
parţială a deciziei recurate, în sensul obligării apelantului la cheltuieli de judecată în apel 
către reclamant, în sumă de 500 lei reprezentând onorariu avocaţial. 

Recursul este nefondat. 
În ceea ce priveşte toate acele motive de recurs prin care se face istoricul litigiului, se 

fac trimiteri la considerentele de fapt ale cauzei, Curtea constată că acestea intră sub 
incidenţa prevederilor art. 304 pct. 10 şi 11 C.pr.civ., în prezent abrogate, nemaiputând fi 
cenzurate de către instanţa de recurs, ştiut fiind că, urmare a abrogării prevederilor art. 304 
cpt. 10 şi 11 C.pr.civ. prin art. I pct. 1111 din O.U.G. nr. 138/2000, punct introdus ulterior prin 
art. I pct. 49 din Legea nr. 298/2005 şi art. I pct. 112 din O.U.G. nr. 138/2000, în recurs nu 
mai pot fi invocate decât aspecte de strictă nelegalitate a hotărârii recurate. 

Drept urmare, în recurs nu mai pot fi invocate niciun fel de motive de netemeinicie 
care să implice o reanalizare a stării de fapt, ori o schimbare a acesteia, sau o reapreciere a 
probelor, şi prin care să se reproducă istoricul litigiului ori a relaţiilor dintre părţi. 

Referitor la motivele de recurs prin care se fac aprecieri cu privire la soluţia primei 
instanţe şi la motivele avute în vedere de Judecătorie la pronunţarea sentinţei fondului, 
Curtea constată că acestea intră sub incidenţa excepţiei inadmisibilităţii, întemeiată pe 



prevederile art. 282 alin. 1 coroborat cu art. 299 alin. 1 C.pr.civ., sentinţa Judecătoriei 
neputând fi criticată, omisso media, direct în recurs, în condiţiile în care reclamantul nu a 
exercitat împotriva acestei sentinţei calea de atac a apelului. 

Singurul motiv de nelegalitate din recursul reclamantului este cel prin care se critică 
obligarea reclamantului, de către instanţa de apel, la cheltuieli de judecată în apel faţă de 
pârâtul apelant B.A., concomitent cu necesitatea obligării intimatului B.A. la plata către 
reclamant a cheltuielilor de judecată aferente apelului. 

Pentru ca reclamantul să poată obţine, prin prisma art. 274 C.pr.civ., o soluţie de 
obligare a pârâtului apelant B.A. la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată 
ocazionate reclamantului în faza de judecată a apelului, ar fi fost absolut necesar ca apelul 
pârâtului B.A. să fi fost respins de către Tribunalul Cluj, soluţie în raport de care pârâtul B.A. 
ar fi fost căzut în pretenţii, în apel, faţă de reclamantul intimat. 

Această ipoteză nu este prezentă în speţă, întrucât, apelul pârâtului B.A. a fost admis 
– fiind irelevant faptul că, urmare a admiterii acestui apel, dispozitivul hotărârii concordă cu 
modalitatea în care au fost formulate petitele cererii introductive de instanţă  -, iar faţă de 
soluţia de admitere a apelului pârâtului, reclamantul intimat este parte căzută în pretenţii 
faţă de apelant, în sensul noţiunii conţinută în art. 274 C.pr.civ. 

Reclamantul ar fi fost îndreptăţit la a-i fi acordate cheltuielile de judecată ce i-au fost 
ocazionate în faza de judecată a apelului, prin obligarea pârâtului apelant B.A. la plata acestor 
cheltuieli, doar dacă apelul pârâtului B.A. ar fi fost respins de către Tribunal. 

Aşa fiind, Curtea constată că acest motiv din recursul reclamantului este nefondat. 
Culpa procesuală a reclamantului intimat în apel rezidă din poziţia sa procesuală, 

manifestată în faza de judecată a apelului, concretizată în opoziţia sa vehementă, de 
respingere a acestui apel, şi evidenţiată o dată în plus prin exercitarea recursului pendinte. 

Potrivit art. 274 C.proc.civ., partea care cade în pretenţii va fi obligată, la cererea 
părţii care a câştigat procesul, la plata cheltuielilor de judecată. 

Prin urmare, în aplicarea art. 274 alin. 1 C.proc.civ., partea care a câştigat procesul 
este îndreptăţită să solicite instanţei obligarea părţii care a căzut în pretenţii la plata 
cheltuielilor de judecată ce i-au fost ocazionate celui care a câştigat procesul, cu purtarea 
respectivei cauze. 

În speţă, în lumina jurisprudenţei C.E.D.O. şi a dispoziţiilor art. 274 C.proc.civ., corect 
a apreciat instanţa de apel că este întemeiată solicitarea pârâtului apelant, de obligare a 
reclamantului intimat la plata cheltuielilor de judecată în apel, parţiale, în sumă de 500 lei, 
reprezentând onorariu avocaţial, putându-se afirma că aceste cheltuieli de judecată cuprind 
acele sume de bani care în mod real, necesar şi rezonabil au fost plătite, cu titlu de onorariu 
avocaţial, de partea care solicită acordarea lor. 

Curtea Constituţională a României, prin Decizia nr. 401/14.07.2005, respingând 
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 alin. 3 C.proc.civ., a statuat în sensul 
că nimic nu se opune, în absenţa unei prevederi constituţionale exprese în acest sens, ca 
instanţa să cenzureze, cu prilejul stabilirii cheltuielilor de judecată, cuantumul onorariului 
avocaţial convenit, prin prisma proporţionalităţii sale cu amplitudinea şi complexitatea 
activităţii depuse. 

O asemenea prerogativă a instanţei este cu atât mai necesară cu cât respectivul 
onorariu, convertit în cheltuieli de judecată, urmează a fi suportat de partea potrivnică, dacă 
a căzut în pretenţii, ceea ce presupune în mod necesar ca acesta să-i fie opozabil. 

Or, opozabilitatea sa faţă de partea potrivnică, care este un terţ în raport cu convenţia 
de prestare a serviciilor avocaţiale, este consecinţa însuşirii sale de instanţă prin hotărârea 
judecătorească prin al cărei efect creanţa dobândeşte caracter cer, lichid şi exigibil. 

În acelaşi sens s-a pronunţat constant şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin 
jurisprudenţa sa, când, învestită fiind cu soluţionarea pretenţiilor la rambursarea 
cheltuielilor de judecată, în care sunt cuprinse şi onorariile avocaţiale, a statuat că acestea 
urmează a fi recuperate numai în măsura în care constituie cheltuieli necesare care au fost în 
mod real făcute în limita unui cuantum rezonabil. 

Astfel, în Hotărârea din 19 octombrie 2006, în cauza Raicu împotriva României 
(cererea nr. 28104/03), publicată în Monitorul Oficial nr.  597/29.08.2007, Curtea a statuat 



în sensul că un „reclamant nu poate obţine rambursarea cheltuielilor sale de judecată decât în 
măsura în care li s-au stabilit realitatea, necesitatea şi caracterul rezonabil al cuantumului”. 

Examinând recursul reclamantului, sub aspectul susţinerii conform căreia cheltuielile 
de judecată la care a fost obligat, nu sunt justificate, întrucât, reclamantul nu este în culpă 
procesuală şi nu a căzut în pretenţii, Curtea constată că acesta este vădit nefondat, motivat pe 
următoarele argumente: 

Reclamantul s-a opus în mod expres pretenţiilor pârâtului apelant, aspect confirmat 
de concluziile scrise depuse la dosarul de apel, şi prin care a solicitat respingerea acestui apel 
ca nefondat. 

Mai mult decât atât, prin recursul pe care l-a promovat împotriva deciziei 
Tribunalului, reclamantul a arătat, în esenţă, că nu trebuia exercitat apelul împotriva 
sentinţei fondului, întrucât, aceasta conţinea doar o diferenţă de exprimare formală faţă de 
forma solicitată de reclamant, poziţie care echivalează cu o opoziţie fermă la apelul pârâtului. 

Drept urmare, nu poate fi primită susţinerea recurentului, în sensul că nu ar fi în 
culpă procesuală. 

De asemenea, faţă de soluţia de admitere a apelului pârâtului, reclamantul intimat 
este căzut în pretenţii faţă de apelant, astfel încât, şi această susţinere din recursul pârâtului 
se impune a fi respinsă ca nefondată. 

Acordarea cheltuielilor de judecată într-o anume fază procesuală nu este condiţionată 
de modul în care este redactat dispozitivul hotărârii, respectiv, dacă acesta concordă sau nu, 
din punct de vedere  formal, cu petitul cererii de chemare în judecată, ci depinde în mod 
strict şi necesar de soluţia efectiv pronunţată, cheltuielile de judecată fiind acordate 
întotdeauna, dacă sunt dovedite şi justificate, în favoarea părţii care a câştigat procesul, 
respectiv, căreia i-a fost admisă acţiunea – la judecata în fond -, ori calea de atac – la judecata 
în apel sau în recurs. 

Drept urmare, în apel, faţă de soluţia de admitere a apelului pârâtului, acesta este cel 
care a câştigat procesul, în timp ce reclamantul intimat a pierdut procesul, este căzut în 
pretenţii în apel, faţă de apelant, astfel încât, în mod corect şi legal instanţa de apel a dispus 
obligarea reclamantului la cheltuieli de judecată către apelant. 

Nu se poate reţine susţinerea recurentului, în sensul că instanţa de apel ar fi încălcat 
principiul disponibilităţii prin modalitatea în care a dispus cu privire la cheltuielile de 
judecată în apel, câtă vreme, prin prisma art. 129 alin. final C.pr.civ., rap. la art. 274 C.pr.civ., 
instanţa de apel s-a pronunţat strict în limitele cu care a fost învestită de către apelant, 
sesizarea instanţei de apel vizând şi cheltuielile de judecată în apel. 

Nefondat apreciază recurentul că în cauză ar fi fost incidente dispoziţiile art. 2812a 

C.pr.civ., câtă vreme, modul în care o instanţă dispune asupra cheltuielilor de judecată 
ocazionate părţii care a câştigat procesul nu poate fi echivalat cu o eroare materială care să fie 
susceptibilă de îndreptare, lămurire în condiţiile art. 281 şi urm. C.pr.civ., ori despre 
dispoziţii potrivnice sau despre necesitatea completării unei hotărâri în condiţiile art. 2811 şi 
urm. C.pr.civ. 

Pe cale de consecinţă, în temeiul tuturor considerentelor anterior expuse şi a 
prevederilor art. 304 pct. 9 şi art. 312 alin. 1 C.pr.civ., Curtea urmează să respingă ca 
nefondat prezentul recurs. (Judecător Carmen Maria Conţ) 

 

25. Copil. Înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă, cu măsura plasamentului la asistent 
maternal profesionist 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 115 din 13 ianuarie 2012  
Prin sentinţa civilă nr. 2059 din 14.11.2011 pronunţată de Tribunalul Maramureş s-a 

admis cererea formulată de petenta DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI 
PROTECŢIA COPILULUI MARAMUREŞ în contradictoriu cu intimata C.L.C., şi în 
consecinţă s-a dispus înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă, cu privire la copilul 
C.E.R., fiul intimatei C.L.C. (cu paternitatea nestabilită) cu măsura plasamentului la asistent 
maternal profesionist B.A.. 



 S-a dispus delegarea drepturilor părinteşti cu privire la persoana copilului către 
asistent maternal profesionist B.A., iar cele cu privire la bunurile sale către preşedintele 
Consiliului Judeţean Maramureş. 

 Pentru a pronunţa această sentinţă tribunalul a reţinut că minorul C.E.R. este născut 
la data de 16 mai 2006 în Baia Mare, jud. Maramureş şi este fiul intimatei C.L.C., cu 
paternitate nestabilită. 

Din raportul privind situaţia minorului şi ancheta socială, efectuată în cauză, reiese că 
minorul a rezultat din relaţia de concubinaj a mamei, nu este recunoscut de tată, iar  de 
creşterea şi îngrijirea lui s-a ocupat bunica maternă, C.S..  

Mama copilului C.L.C. este încadrată în grad de handicap accentuat, prezentând 
probleme psihice, nu are domiciliu stabil, fiind beneficiară a serviciilor Azilului de Noapte, iar 
în prezent nu se cunoaşte domiciliul acesteia. 

Bunica este şi ea în grad de handicap, fiind în proces cu actualul soţ. Aceasta are o 
atitudine oscilantă în ceea ce priveşte minorul în sensul că în declaraţiile date la Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Maramureş a solicitat iniţial 
încredinţarea minorului, iar ulterior a revenit asupra acestei declaraţii arătând că nu mai 
doreşte să se ocupe de creşterea şi îngrijirea acestuia.  

S-a constatat astfel, că în prezent minorul este lipsit de ocrotirea părinţilor săi, ceea ce 
implică luarea unei măsuri de protecţie specială.  

 Constatând că adoptarea măsurii propuse de către petentă satisface interesul 
minorului C.E.R., în temeiul dispoziţiilor art. 58 din Legea nr. 272/2004, instanţa a admis 
acţiunea. 

 Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs pârâta C.L.C. şi numita C.S. solicitând 
admiterea recursului, modificarea sentinţei cu respingerea cererii formulate de petenta. 

 În motivarea recursului au arătat în ceea ce priveşte calitatea procesuală a recurentei 
C.S. că aceasta este mama recurentei C.L.C., bunica minorului C.E.R. născut la data de 16 mai 
2006. 

 Minorul a fost crescut de bunica sa de la vârsta de 2 luni, aceasta a promovat o acţiune 
în faţa Judecătoriei Baia Mare având ca obiect încredinţarea minorului în grija sa, astfel că 
această acţiune îi conferă interes în prezentul recurs şi implicit calitate procesuală activă. 

 Apreciază că interesul superior al minorului este acela de a fi crescut şi educat în 
mediul care îi este familial nefiind de dorit înlocuirea persoanei care l-a crescut aproape de la 
naştere. 

 Solicită efectuarea unei noi anchete sociale. 
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului Maramureş prin 

întâmpinare a invocat lipsa calităţii procesuale a recurentei C.S., sens în care solicită 
respingerea recursului, iar pe fond solicită respingerea recursului ca neîntemeiat. 

 Analizând recursul prin prisma motivelor invocate, curtea reţine 
următoarele  considerente: 

 În ce priveşte recursul formulat de pârâta C.L.C., aceasta arată că interesul superior al 
minorului este acela de a fi crescut şi educat în mediul care îi este familial nefiind de dorit 
înlocuirea persoanei care l-a crescut aproape de la naştere. 

 Acest motiv de recurs nu poate fi primit ca fondat căci dacă este evident că interesul 
superior al minorului este de a fi crescut şi educat în mediul care îi este familial, nefiind de 
dorit înlocuirea părinţilor, nu mai puţin real este că în cauză a rezultat că minorul este lipsit 
de ocrotirea părinţilor săi. 

 Chiar dacă minorul se pare că a fost crescut şi cu contribuţia bunicii C.S., pe de o 
parte aceasta nu a fost parte la fondul cauzei şi pe de altă parte din probaţiune nu reiese că 
aceasta ar schimba starea de fapt dat fiind că minorul era la fel de lipsit de protecţia 
părinţilor şi cu această contribuţie. 

Cât timp mama copilului C.L.C. este încadrată în grad de handicap accentuat, 
prezentând probleme psihice, nu are domiciliu stabil, fiind beneficiară a serviciilor Azilului 
de Noapte, iar în prezent nu se cunoaşte domiciliul acesteia iar bunica C.S. este şi ea în grad 
de handicap, era necesara a se lua măsura de protecţie a copilului prevăzută de dispoziţiilor 
art. 58 din Legea nr. 272/2004 dat fiind că sunt întrunite condiţiile de la art. 50 din acelaşi 



act normativ, fiind vorba de un copil lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi 
sau a celui care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora. 

Chiar dacă nu se reţine neapărat atitudinea oscilantă a bunicii C.S. s-a avut în vedere 
că aceasta este şi ea încadrată în grad de handicap şi nu poate oferi ajutor mamei copilului, 
iar în definitiv s-a discutat şi s-a stabilit doar dacă mama copilului, ca părinte, poate să 
asigure protecţie minorului, chiar ajutată de bunica copilului, şi s-a stabilit că o astfel de 
protecţie nu poate fi asigurată nici chiar cu ajutorul acestei bunici. 

 Recurentele au solicitat efectuarea unei noi anchete sociale. 
Curtea în temeiul art. 305 C.proc.civ. a respins ca inadmisibilă cererea în probaţiune 

formulată de către recurente în cadrul cererii de recurs, privind efectuarea unei noi anchete 
sociale în cauză, dat fiind că în acest stadiu procesual singura probă care poate fi 
administrată este proba cu înscrisuri. 

 Cu privire la recursul declarat de C.S., Curtea constată că aceasta nu a avut calitatea 
de parte la fondul cauzei prin urmare nici nu poate ataca o hotărâre în care nu are calitatea de 
parte deoarece potrivit art. 301 Cod procedură civilă termenul de recurs curge de la 
comunicarea hotărârii, dar comunicarea hotărârii se face doar cu părţile din cauză, iar apoi 
potrivit art. 3021 Cod procedură civilă, cererea de recurs va cuprinde numele părţilor. 

 Calitatea de parte o are acea persoană care participă la judecarea cauzei începând cu 
judecata în primă instanţă prin unul din mijloacele 47-66 Cod procedură civilă, 82, 109, 112 
Cod procedură civilă care indică faptul că părţile trebuie indicate în cadrul unei cereri în 
urma căreia dobândesc calitatea de parte şi sunt citaţi. 

 Cât timp C.S. nu a fost parte la fondul cauzei rezultă că nu poate exercita calea de atac 
împotriva unei astfel de hotărâri. 

În temeiul prevederilor art. 312 alin. 1 şi art. 299 şi urm. Cod procedură civilă, curtea 
urmează să respingă ca nefondat recursul declarat de pârâta C.L.C. şi respinge ca inadmisibil 
recursul declarat de C.S., nefiind incidente nici unul din motivele de casare sau modificare 
prevăzute art. 304 Cod procedură civilă. (Judecător Ioan Daniel Chiş) 

 

26. Îndreptarea erorii materiale. Menţionarea greşită a numărului titlului de proprietate. 
Admitere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 122 din 13 ianuarie 2012 
Prin încheierea civilă f.n. pronunţată în 01.07.2011, Judecătoria Cluj-Napoca a 

admis cererea de îndreptare a erorilor materiale strecurate în considerentele şi dispozitivul 
sentinţei civile nr. 7136/2006, pronunţată în acelaşi dosar al Judecătoriei, formulată de 
reclamanta G.S.M. şi, în consecinţă, s-a dispus îndreptarea erorilor materiale strecurate în 
considerentele şi dispozitivul sentinţei menţionate, în sensul că la pagina 2 aliniatul 5 şi 
pagina 9 aliniat ultim din considerente, precum şi la punctul 10 din dispozitivul hotărârii 
judecătoreşti, în loc de titlul de proprietate nr. 28044/2302/1997, cum este greşit, se va 
menţiona titlul de proprietate nr. 28044/2161/1997, cum este corect. 

 În motivare, judecătoria a reţinut că potrivit completării cererii de chemare în 
judecată de la fila 224 şi a titlului de proprietate anexat la fila 225 dosar, numărul corect al 
titlului este 28044/2161/1997, iar nu 28044/2302/1997, cum din eroare s-a înscris, fiind 
incidente astfel prevederile art. 281 C.pr.civ. 

Prin decizia civilă nr. 434/A din 14.10.2011 pronunţată de Tribunalul Cluj s-a 
respins ca nefondat apelul declarat de pârâţii A.E., A.S.L. şi A.C.M. împotriva încheierii 
civile f.n. pronunţată la data de 01.07.2011 în dos. 3974/2003 al Judecătoriei Cluj-Napoca, 
pe care a păstrat-o în întregime. Fără cheltuieli de judecată în apel. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a reţinut următoarele: 
 Atât cererea formulată de către pârâţii A.O. şi C.L.O., cât şi întreaga apărare formulată 

de părţile adverse şi întreaga probaţiune administrată, atât în prima instanţă, cât şi în apel 
vizează titlul de proprietate nr. 28044/2161/24.02.1997 prin care defunctului A.V. i s-a 
reconstituit dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 5800mp din tarla 85, parcela 



22464/1 (fila 225 vol.I, dosar fond), chiar dacă, din eroare, în cuprinsul cererii, s-a menţionat 
în loc de 2161 ca al doilea număr de identificare a titlului,  2302. 

 Este evident, într-un asemenea context, că s-a săvârşit o eroare materială, chiar dacă 
aceasta a fost generată de reclamanţii reconvenţionali, opinie îmbrăţişată şi de Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie, fiind incidente prevederile art. 281 C.pr.civ. 

 De altfel, este de remarcat că şi în decizia civilă nr. 421/A/21.09.2010, pronunţată de 
Tribunal, ca instanţă de apel în această cauză, s-a avut în vedere titlul de proprietate nr. 
28044/2161/1997, Curtea de Apel Cluj, ca instanţă de recurs, îndreptând, de asemenea, 
eroarea materială din cuprinsul considerentelor deciziei, potrivit încheierii din 14.07.2011. 

 Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs pârâţii A.E., A.S.L. şi A.C.M. solicitând 
modificarea deciziei civile nr. 434/2011 a Tribunalului Cluj în sensul admiterii apelului 
declarat împotriva încheierii civile pronunţate la data de 01.07.2011 în dosarul nr. 
3974/2003 al Judecătoriei Cluj-Napoca. 

În motivare s-a arătat în esenţă că prin modul de soluţionare al apelului s-a ignorat 
faptul că prima instanţă a acordat ceea ce nu s-a cerut niciodată de către reclamanţii 
reconvenţionali A.O. şi C.L.O.. Prin cererea reconvenţională aceştia au solicitat anularea 
titlului de proprietate nr. 28044/2302/1997, pe parcursul soluţionării cauzei neformulându-
se vreo modificare a poziţiei lor procesuale. 

Numita G.S.M. nu poate modifica prin cererea de îndreptare a erorii materiale 
manifestarea de voinţă a lui A.O., în prezent decedat şi nici a lui C.L.O.. Reclamanta nu are 
nici un drept de dispoziţie asupra unei cereri formulate de o altă persoană. 

Prin modul de soluţionare al cererii de îndreptare a erorii materiale s-a rectificat 
practic acţiunea introductivă şi nu doar hotărârea instanţei. 

Motivările instanţei de apel în sensul existenţei unei menţionări eronate a titlului de 
proprietate şi în decizia civilă nr. 421/2010 a Tribunalului Cluj nu au nicio legătură cu textul 
art. 281 C.pr.civ. 

Instanţa de apel este în eroare şi atunci când reţine că prin titlul de proprietate nr. 
28044/2161/24.02.1997 s-ar fi reconstituit dreptul de proprietate în favoarea defunctului 
A.V., în realitate fiind vorba despre A.V.V.. 

Nu are suport legal nici argumentul bazat pe soluţionarea de către instanţa de recurs a 
cererii de îndreptare a erorii materiale, aceasta soluţionând cererea înainte de expirarea 
termenului de declarare a apelului împotriva încheierii pronunţate de către judecătorie. 

În drept au fost invocate prevederile art. 304 pct. 6 C.pr.civ., art. 281 şi 2813 C.pr.civ. 
În apărare, s-au formulat întâmpinări de către intimaţii C.L.O., D.C.G. şi G.S.M., 

întâmpinări prin care s-a solicitat respingerea recursului ca nefondat. 
În motivare s-a arătat în esenţă că este evidentă eroarea materială strecurată în 

cuprinsul hotărârilor judecătoreşti pronunţate în dosarul nr. 3974/2003, astfel cum rezultă 
din actele dosarului, în special din cuprinsul raportului de expertiză judiciară întocmit de 
către expertul Drenciu Mihai. 

În cuprinsul întâmpinării formulate de către intimatul C.L.O. s-a formulat şi o cerere 
de plată a unor despăgubiri în cuantum de 100.000 lei pentru împiedicarea abuzivă a folosirii 
imobilului, solicitându-se şi cheltuieli de judecată. 

Analizând recursul declarat de către pârâţii A.E., A.S.L. şi A.C.M. împotriva deciziei 
civile nr. 434/2011 a Tribunalului Cluj, Curtea reţine următoarele: 

Din dosarul nr. 3974/2003 al Judecătoriei Cluj-Napoca rezultă că prin cererea 
reconvenţională formulată de către pârâţii A.O. şi C.L.O. s-a solicitat anularea titlului de 
proprietate nr. 28044/2302/1997 şi a procesului-verbal de punere în posesie nr. 4884/1997, 
acte eliberate pe numele lui A.V.V., făcându-se precizarea că este vorba despre parcela nr. 
22464/1 din tarlaua nr. 85 în suprafaţă de 0,85 ha., teren situat în extravilan. 

Titlul de proprietate nr. 28044/2161/24.02.1997 a fost depus la fila 219 din dosar, 
acesta fiind eliberat în favoarea numitului A.V.V. şi cuprinzând suprafaţa de 5800 m.p. teren 
situat în extravilanul municipiului Cluj-Napoca, respectiv parcela nr. 22464/1 din tarlaua nr. 
85. 

Întreaga probaţiune administrată în cauză a avut în vedere această suprafaţă de teren 
cuprinsă în titlul de proprietate nr. 28044/2161/24.02.1997, suprafaţa de teren din titlu fiind 
identificată de către pârâţii reclamanţi conform celor menţionate mai sus, arătându-se în 



mod eronat câteva elemente de identificare a titlului de proprietate, elemente care însă nu au 
împiedicat instanţa să stabilească care este obiectul cererii reconvenţionale şi să o soluţioneze 
având în vedere celelalte detalii menţionate de pârâţii reclamanţi în cererea reconvenţională. 

Raportat la aceste considerente este evident că aşa cum au reţinut instanţele de fond 
este vorba doar despre o eroare materială în ceea ce priveşte identificarea titlului de 
proprietate care a făcut obiectul cererii reconvenţionale, nepunându-se problema vreunei 
modificări a acestei cereri în procedura îndreptării erorii materiale. 

Fiind vorba despre o eroare materială, cererea de îndreptare a acesteia poate fi 
formulată de către orice parte, sau chiar din oficiu de către instanţă conform prevederilor art. 
281 C.pr.civ. 

Nu sunt deci îndeplinite condiţiile pct. 6 al art. 304 C.pr.civ., text de lege pe care 
pârâţii şi-au întemeiat recursul. 

Decizia atacată fiind pronunţată cu respectarea prevederilor legale incidente în cauză, 
în temeiul art. 312 alin. 1 C.pr.civ. Curtea va respinge ca nefondat recursul declarat de pârâţii 
A.E., A.S.L. şi A.C.M. împotriva deciziei civile nr. 434/A din 14 oct. 2011 a Tribunalului Cluj, 
pe care o va menţine ca legală. 

În ceea ce priveşte cererea de plată a unor despăgubiri formulată de către intimatul 
C.L.O. în faţa instanţei de recurs, în temeiul art. 294 alin. 1 coroborat cu art. 316 C.pr.civ., 
aceasta va fi respinsă ca inadmisibilă, fiind vorba despre o cerere nouă formulată pentru  
prima dată în faţa instanţei de recurs. 

În temeiul art. 274 alin. 1 C.pr.civ. coroborat cu art. 1169 Cod civil instanţa va respinge 
şi cererea de acordare a cheltuielilor de judecată formulată de către intimatul C.L.O., acesta 
nefăcând dovada unor cheltuieli de judecată suportate în dosarul dedus judecăţii. Efortul 
personal al părţii în vederea pregătirii apărării şi formulării poziţiei procesuale nu poate fi 
inclus în categoria unor cheltuieli de judecată avansate de parte, fiind vorba despre un 
demers firesc într-un litigiu în condiţiile art.129 alin.1 C.pr.civ. (Judecător Anamaria 
Câmpean) 

 

27. Cerere de obligare la eliberarea adeverinţei care să cuprindă orele de noapte efectuate la o 
societate comercială lichidată. Calitate procesuală pasivă 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 131 din 16 ianuarie 2012  
Prin sentinţa civilă nr. 4959 din 03 octombrie 2011, pronunţată de Tribunalul Sălaj, a 

fost respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Agenţia Judeţeană pentru 
Prestaţii Sociale Sălaj, excepţia tardivităţii şi a inadmisibilităţii acţiunii, invocate de pârâta 
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Sălaj. 

 A fost admisă acţiunea formulată de reclamanta P.E. împotriva pârâtei Agenţia 
Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Sălaj, pe care obligat-o să elibereze la cererea reclamantei 
o adeverinţă care să cuprindă orele de  noapte efectuate de către aceasta în perioada 
01.04.1972-09.07.1992. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
 Excepţiile tardivităţii şi a inadmisibilităţii au fost respinse, pentru următoarele 

considerente: 
Reclamanta solicită antecesoarei pârâtei de rândul 1, eliberarea de copii, certificate şi 

extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare în sistemul public de pensii, 
pentru perioada în care a lucrat la Filatura de Bumbac Zalău.   

Pârâta refuză acest lucru cu motivarea că solicitarea nu face obiectul activităţii şi 
atribuţiilor sale, depozitarul documentelor, din perspectiva art. 18 din Legea nr. 16/1996 
trebuind să fie Arhivele Naţionale. 

 Poziţia astfel exprimată, arată fără putinţă de tăgadă că pârâta nu doreşte să onoreze 
solicitarea reclamantei. 

 Prin urmare, faţă de acest refuz explicit, şi în egală măsură, actual, acţiunea 
reclamanţilor nu poate fi paralizată prin faptul că aceştia nu ar fi urmat procedura prealabilă 



prevăzută de art. 7 din Legea nr. 554/2004 ori pentru că acţiunea a fost introdusă după 
trecerea termenului de 6 luni sau 1 an, statornicit în Legea nr. 554/2004. 

De altfel, prezentul litigiu nu se circumscrie dispoziţiilor Legii nr. 554/2004, 
reclamanta neavând calitatea de persoană vătămată în sensul art. 2 alin.1 lit. a din Legea nr. 
554/2004, în condiţiile în care refuzul  de a emite o adeverinţă cu menţiunile solicitate nu 
poate fi asimilat cu un act administrativ vătămător, aşa cu este acesta definit de art. 2 alin.1 
lit.c. 

 Pârâta Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Sălaj este depozitara documentelor 
solicitate de către reclamanţi, prin urmare nu poate susţine că nu ar avea calitate procesuală 
pasivă, deoarece reclamanţii nu ar putea solicita documente de la o instituţie a statului care 
nu le deţine. 

 În aceiaşi ordine de idei, pârâta Direcţia Judeţeană Sălaj a Arhivelor Naţionale, care 
nu deţine aceste documente, nu poate fi obligată a le elibera chiar dacă, potrivit art. 18 din 
Legea nr. 16/1996, în cazul desfiinţării unei persoane juridice documentele cum sunt cele 
solicitate de reclamanţi trebuie preluate de Arhivele Naţionale. 

Asupra fondului cauzei, instanţa a reţinut următoarele: 
La data de 8 ianuarie 2004 D.D.F.S.S. Sălaj (a cărei succesoare este D.M.P.S. Sălaj) a 

procedat la recepţia actelor care generează relaţii de pensii din cadrul S.C. Filatura S.A. 
Zalău, sens în care s-a încheiat un proces-verbal de recepţie. 

 După această preluare, pârâta D.M.P.S. Sălaj a iniţiat o corespondenţă oficială cu 
diverse instituţii ale statului, cu scopul declarat ca acestea să preia arhiva S.C. Filatura de 
Bumbac S.A. 

 Astfel, pârâta D.M.P.S. Sălaj s-a adresat cu memorii Ministerului Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse, Direcţiei Judeţene Sălaj a Arhivelor Naţionale, Casei Naţionale de Pensii 
şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale precum şi Casei Judeţene de Pensii Sălaj. 

 Aceste demersuri au rămas însă fără rezultat astfel că şi în prezent documentele care 
atestă stagiile de cotizare ale angajaţilor fostei S.C. Filatura de Bumbac S.A. Zalău (pentru 
care s-a dispus lichidarea judiciară) se află în păstrarea pârâtei D.M.P.S. Sălaj a cărei atribuţii 
au fost preluate de pârâta de rândul 1. 

 Prin urmare, refuzul pârâtei de a elibera copii ale actelor necesare reclamanţilor 
pentru reglementarea raporturilor lor cu Casa Judeţeană Sălaj este nejustificat. 

 Abilitarea legală a pârâtei Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Sălaj ori a unei 
alte instituţii a statului de a depozita documentele relative la stagiile de cotizare ale 
reclamanţilor se constituie într-o dispută care nu are legătură cu solicitarea reclamanţilor şi 
care nu poate să lezeze interesele legitime ale acestora. 

 Pentru cele ce preced, în baza art.21 din Legea nr. 39/2006 instanţa a admis acţiunea 
reclamantei împotriva pârâtei Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Sălaj, pe care a 
obligat-o să elibereze la cererea reclamantei o adeverinţă care să cuprindă orele de noapte 
efectuate de către aceasta în perioada 01.04.1972-09.07.1992. 

 
  Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta AGENŢIA JUDEŢEANĂ 

PENTRU PRESTAŢII SOCIALE SĂLAJ solicitând casarea sentinţei atacate ca fiind 
netemeinică şi nelegală, cu respingerea cererii reclamantei. 

 În motivarea recursului s-au formulat următoarele critici: 
 1.Greşita calificare a litigiului dedus judecăţii ca un conflict de muncă, în realitate 

aparţinând sferei contenciosului administrativ conform Legii nr.554/2004, deoarece Agenţia 
Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Sălaj nu este  succesoarea în drepturi a S.C. Filatura de 
Bumbac Zalău S.A. (fostul angajator al reclamantei). 

 2. Prima instanţă a acordat mai mult decât s-a cerut şi ceea ce nu s-a cerut (art.304 
pct.6 C.pr.civ.), neavând în vedere că Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Sălaj deţine 
statele de plată ale  fostului angajator desfiinţat care nu au caracter individual ci cuprind 
datele personale ale tuturor salariaţilor. 

 Prin predarea acestor documente reclamantei nu va fi posibilă eliberarea datelor şi 
informaţiilor solicitate de ceilalţi salariaţi. 

 3. Recurenta nu poate atesta stagiile de cotizare realizate de reclamant, neavând 
atribuţii legate de plata contribuţiilor sociale. 



 4. Neurmarea procedurii prealabile instituite de art.11 din Legea nr.554/2004. 
 5. Lipsa calităţii procesuale pasive a pârâtei în raport de prevederile HG 

nr.1285/2008, care enumeră atribuţiile agenţiilor teritoriale în domeniul organizatoric, 
financiar, în domeniul evidenţei şi raportării, în domeniul comunicării şi informării, în 
domeniul reprezentării şi în domeniul sistemului de informaţii. 

 Se recunoaşte preluarea arhivei de către recurentă în anul 2001, însă se invocă 
dispoziţiile Legii nr.16/1996 cu modificările ulterioare, prezentându-se evoluţia legislativă în 
domeniu sub aspectul  instituţiei căreia îi revine obligaţia de  eliberare a  adeverinţei, 
respectiv direcţia generală de muncă   şi prestaţii sociale până în anul 2001, casele judeţene 
de pensii până în anul 2006 şi direcţiile judeţene ale arhivelor naţionale în prezent. 

 Se invocă imposibilitatea legală şi materială (lipsa personalului, a unei structuri 
specializate  în eliberarea documentelor, a unui spaţiu adecvat) a executării acestei obligaţii. 

Examinând hotărârea în raport de  motivele invocate, Curtea de Apel va respinge 
recursul pentru următoarele considerente: 

 1) Prin cererea introductivă, reclamantul a solicitat, în contradictoriu cu Agenţia 
Judeţeană de Prestaţii Sociale Sălaj, obligarea acesteia la eliberarea unor documente care 
atestă vechimea sa în muncă, inclusiv sporurile aferente. 

Competenţa instanţei de contencios administrativ este atrasă în condiţiile Legii nr. 
554/2004, relevante în soluţionarea speţei fiind dispoziţiile art. 8 alin. 1 din acest act 
normativ, potrivit cărora instanţa de contencios administrativ este competentă să soluţioneze 
litigiile care apar ca urmare a refuzului nejustificat de soluţionare a unei cereri de către o 
autoritate publică. 

Dispoziţiile legale menţionate anterior trebuie coroborate cu dispoziţiile art. 2 alin. 1 
lit. b din Legea nr. 554/2004, care definesc autoritatea publică ca fiind orice organ de stat sau 
al unităţilor administrativ-teritoriale care acţionează în regim de putere publică, pentru 
satisfacerea unui interes legitim public. 

Rezultă din dispoziţiile legale citate anterior că, pentru a fi în prezenţa unui litigiu de 
contencios administrativ de natură să atragă competenţa instanţei de contencios 
administrativ, refuzul nejustificat de soluţionare a unei cereri trebuie să vină din partea unei 
autorităţi publice, în sensul prevăzut de dispoziţiile art. 2 lit. b din Legea nr. 554/2004, care 
acţionează în regim de putere publică. 

Raportând cele reţinute anterior la prezenta speţă, Curtea constată că recurenta-
pârâtă nu s-a comportat ca o autoritate publică, în sensul celor reţinute anterior, respectiv nu 
a acţionat în regim de putere publică. Reclamanta s-a adresat recurentei-pârâte cu solicitarea 
de a elibera copii de pe statele de plată în calitatea acesteia de depozitară temporară a arhivei 
SC Filatura Bumbac SA Zalău, societate desfiinţată, temeiul cererii reclamantei fiind tocmai 
dispoziţiile art. 40 alin. 2 Codul muncii, care obligă angajatorii să elibereze, la cerere, toate 
documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului. 

Prin urmare, recurenta neacţionând în regim de putere publică, ci având doar 
calitatea de depozitară temporară a arhivei fostului angajator al reclamantei, refuzul acesteia 
de a elibera documentele solicitate nu poate fi considerat un refuz nejustificat de a soluţiona 
o cerere, refuz care să vină din partea unei autorităţi publice, în sensul dispoziţiilor art. 2 din 
Legea nr. 554/2004, astfel încât nu poate atrage, în speţă, competenţa instanţei de 
contencios administrativ. 

2)  Dispoziţia primei instanţe de obligarea a pârâtei la  eliberarea către reclamant a  
tuturor documentelor deţinute referitoare la veniturile salariale realizate de reclamantă în 
perioada în care a fost angajat la S.C. Filatura de Bumbac S.A, nu poate fi interpretată, 
contrar aserţiunii recurentei,  ca o predare către reclamanta a întregii arhive  a S.C. Filatura 
de Bumbac S.A. 

O atare interpretare susţinută de pârâtă în sprijinul motivului de recurs prevăzut de 
art.304 pct.6 C.pr.civ. nesocoteşte că obiectul acţiunii îl reprezintă eliberarea unei adeverinţe 
privind activitatea reclamantului, precum şi că  documentele pe care pârâta trebuie să le 
elibereze reclamantului sunt cele care se referă doar la persoana acesteia. 

Prin urmare în mod evident îşi va putea îndeplini această obligaţie prin eliberarea 
unei adeverinţe  cuprinzând datele şi informaţiile referitoare la activitatea desfăşurată de 
reclamantă pe baza documentelor deţinute şi verificabile. 



3) Tot astfel este evident că perioada în care reclamantul  şi-a desfăşurat activitatea la 
S.C. Filatura de Bumbac S.A este anterioară intrării în vigoare a Legii nr.19/2000, act 
normativ  care este  bazat pe principiul contributivităţii şi reglementează  rolul Casei 
Judeţene de Pensii de a atesta plata contribuţiilor sociale. 

Or în raport de perioada la care se referă acţiunea reclamantului anterioara datei de 
01.04.2001, sunt incidente în cauză dispoziţiile Decretului nr.389/1972, care prin art.1 şi 
art.3 stabileşte că angajatorul depune contribuţia  de 15% asupra  câştigului brut, ceea ce 
semnifică sub acest aspect probatoriu că deţine documentele justificative ale acestei 
operaţiuni care fac parte din arhiva preluată de pârâtă. 

Prin urmare, pârâta îşi va putea executa obligaţia privind stagiul de cotizare prin 
menţionarea plăţii contribuţiilor datorate asupra veniturilor realizate de reclamantă, conform 
Decretului nr.389/1972 ,în măsura în care rezultă acest aspect din documentele deţinute. 

4) Nefiind incidente prevederile Legii nr.554/2004, conform considerentelor expuse 
în cadrul analizei primului motiv de recurs,  demersul judiciar al reclamantei nu este supus 
procedurii prealabile reglementate de actul normativ invocat. 

 5) Reclamantul este îndreptăţit conform art.40 alin.2 lit. h Codul muncii, să obţină de 
la fostul angajator „toate documentele care atestă calitatea de salariat”a sa. 

 De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art.12 din Legea nr.16/1996 a Arhivelor 
Naţionale, persoanei juridice angajatoare îi revine obligaţia de a păstra documentele create 
sau deţinute, în categoria cărora intră statele de plată la care se referă acţiunea 
reclamantului. 

 Această obligaţie îi revenea fostului angajator al reclamantului, respectiv S.C. Filatura 
de Bumbac S.A, însă ca urmare a încetării existenţei sale ca persoană juridică în anul 2001, 
obligaţia păstrării  documentelor create cu valoare practică s-a transmis în temeiul art.18 din 
Legea nr.16/1996 Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale sau direcţiilor judeţene ale 
acestuia. 

 Deşi norma juridică menţionată anterior a fost modificată prin instituirea obligaţiei 
de păstrare a documentelor cu valoare practică în sarcina Casei Judeţene de Pensii Sălaj, iar 
ulterior Direcţiei Judeţene Sălaj a Arhivelor Naţionale, Curtea constată că nici în prezent nu a 
operat în concret transmisiunea acestei obligaţii; or, consecinţele disputei între instituţiile 
locale din jud. Sălaj cu privire la păstrarea documentelor nu pot să se repercuteze asupra 
foştilor salariaţi, îndreptăţiţi să obţină actele necesare stabilirii drepturilor de pensie.  

 Prin urmare, în prezent Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Sălaj are obligaţia 
eliberării actelor solicitate în calitate de succesor legal al fostului angajator în obligaţia de 
păstrare a  documentelor cu valoare practică, precum şi de deţinător faptic ala acestei arhive. 

 În raport de aceste considerente, este irelevantă pretinsa lipsă a atribuţiilor legale ale 
pârâtei în raport de prevederile HG nr. 1285/2008, deoarece obligaţia sa de eliberare a 
datelor solicitate de reclamantă nu rezidă în dispoziţiile pe care le invocă, ci în prevederile 
Legii nr. 16/1996, coroborate cu împrejurarea deţinerii faptice a arhivei fostului angajator,  

 De asemenea, recunoaşterea dreptului reclamantului nu este condiţionat de existenţa  
mijloacelor materiale ale pârâtei pentru eliberarea actului, astfel încât excepţia lipsei calităţii 
procesuale nu este întemeiată. 

 Pentru considerentele expuse anterior, în temeiul art. 312 alin. 1 Cod procedură civilă, 
Curtea de Apel va respinge ca nefondat recursul declarat în cauză. (Judecător Laura Dima) 

 

28. Contract de muncă pe perioadă determinată. Decizie de concediere la expirarea duratei 
contractului 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 188 din 17 ianuarie 2012  
Prin sentinţa civilă nr. 1277 din 28 iunie 2011 pronunţată de Tribunalul Maramureş s-

a admis contestaţia formulată de contestatoarea S.I., în contradictoriu cu intimata DIRECŢIA 
GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI MARAMUREŞ, şi în 
consecinţă s-a dispus anularea dispoziţiei nr. 72/01.02.2011 emisă de intimată, intimata fiind 
obligată să o reintegreze pe contestatoare în funcţia deţinută anterior şi să-i plătească 



contestatoarei toate drepturile salariale începând cu data de 01.02.2011 şi până la efectiva 
reintegrare în muncă. 

Pentru a pronunţa această sentinţă tribunalul a reţinut că la data de 04.04.2008, 
intimata a emis dispoziţia nr. 282 prin care a dispus ca începând cu data de 07.04.2008, 
contestatoarea S.I. să fie angajată în funcţia de asistent medical - PL în cadrul CPRU Baia 
Mare, pe durată determinată, urmând să beneficieze de un salariu de încadrare de 763 lei, 
25% spor de vechime şi 10% spor pentru condiţii deosebite. 

Pe baza acestei dispoziţii, la data de 07.04.2008 între părţi s-a încheiat contractul 
individual de muncă înregistrat în registrul general de evidenţă al salariaţilor sub nr. 21. 

Astfel cum este menţionat în contract la pct. 1 intitulat „Durata contractului”, la lit. b 
care specifică durata determinată, s-a consemnat: 

„Pe perioada cuprinsă între  data de 07.04.2008 şi data de revocare/ocuparea 
postului prin concurs”. 

Contestatoarea, a fost încadrată şi a prestat activitate în funcţia de asistent medical - 
PL, la C.P.R.U. Baia Mare. Prin dispoziţia nr. 72/01.02.2011, care face obiectul prezentei 
contestaţii, emisă de intimată, s-a dispus că începând cu data de 01.02.2011, contractul 
individual de muncă al contestatoarei încetează, prin ajungere la termen. 

În motivarea dispoziţiei se precizează că, în urma concursului din data de 18.01.2011, 
postul de asistent medical - PL a fost ocupat de d-na B.A.. 

Potrivit dispoziţiilor art. 80 alin. 2 Codul muncii, contractul individual de muncă pe 
durată determinată se poate încheia numai în formă scrisă şi cu precizarea expresă a duratei 
pentru care a fost încheiat. De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 80 alin. 3 Codul muncii, 
contractul individual de muncă pe perioadă determinată poate fi prelungit şi după expirarea 
termenului iniţial, cu acordul scris al părţilor, dar numai înăuntrul termenului prevăzut de 
art. 82 (24 luni) şi cel mult de două ori consecutiv. 

Or, în speţă, contractul individual de muncă al contestatoarei a fost încheiat cu 
nerespectarea dispoziţiilor art. 80 alin. 2 Codul muncii, în sensul că în acest act nu a fost 
prevăzută în mod expres durata exactă pentru care a fost încheiat şi de asemenea nu au fost 
respectate de către angajator prevederile art. 82 Codul muncii referitoare la termenul maxim 
pentru care o persoană poate fi angajată pe durată determinată. Nefiind prevăzut un termen 
exact pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă, instanţa a reţinut că în mod 
greşit prin dispoziţia nr. 72/01.02.2011 s-a dispus încetarea raportului de munca în temeiul 
dispoziţiilor art. 56 lit. j Codul muncii, respectiv data expirării termenului contractului 
individual de munca încheiat pe durată determinată. 

Mai mult, instanţa a reţinut că, în speţă, contractul individual de muncă al 
contestatoarei şi-a continuat executarea şi după perioada maximă de 24 luni pentru care se 
putea încheia un contract de muncă pe durată determinată, astfel că natura reală a 
contractului individual de muncă al contestatoarei este pe durată nedeterminată. 

În consecinţă, tribunalul a reţinut că dispoziţia nr. 72/01.02.2011 este nelegală, 
contestaţia fiind întemeiată. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta DIRECŢIA GENERALĂ DE 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI MARAMUREŞ solicitând admiterea 
recursului, modificarea hotărârii în sensul respingerii contestaţiei. 

În motivarea recursului a arătat că reclamanta S.I., pensionară, a fost încadrată la 
recurentă în funcţia de asistent medical PL la CPRU Baia Mare pe durata determinată până la 
ocuparea postului prin concurs, iar urmare a organizării concursului la data de 18.01.2011, 
conform dispoziţiei nr.72/01.02.2011, raporturile de muncă ale acesteia au încetat. 

Recurenta apreciază că reţinerile instanţei sunt eronate şi controversate context în 
care se impune modificarea/casarea hotărârii instanţei de fond astfel: potrivit art. 304 pct. 9 
Cod. Proc. Civ instanţa a interpretat greşit actul dedus judecaţii, respectiv contractul 
individual de munca al intimatei-contestatoare, care a fost încheiat pe durata determinata, 
menţionata concret în acest fel atât in contractul individual de munca cât şi în dispoziţia de 
angajare, fapt recunoscut inclusiv prin contestaţie şi reţinut de instanţa, dar care apoi a fost 
apreciat eronat de instanţa:  

Potrivit art. 304 pct. 4 Cod. Proc. Civ instanţa a depăşit atribuţiile puterii 
judecătoreşti în sensul că, substituindu-se intimatei - contestatoare a extins cu de la sine 



putere cadrul procesual fixat de aceasta prin acţiunea introductiva depusa la instanţa,din 
aceasta rezulta clar recunoaşterea perioadei determinare a contractului individual de munca 
şi nemulţumirea ca nu s-a acordat preaviz, împrejurare în care judecata cauzei trebuia sa aibă 
în vedere cererea contestatoarei, conform principiului disponibilităţii si nu dorinţelor 
instanţei care in acest caz sunt diferite de cele ale reclamantei care nu a solicitat nicăieri 
interpretarea contractului. pentru ca era clar stabilita încă de la încheierea acestuia, ci a fost 
nemulţumita doar pentru ca nu a beneficiat de termenul de preaviz, care nu este de esenţa 
încetării contractului individual de munca pe durata determinata.  

Solicită ca instanţa de recurs sa examineze cauza şi prin prisma calităţii persoanei 
contestatoarei, respectiv aceea de pensionar pentru limita de vârsta şi a faptului că prestarea 
muncii de către aceasta are la baza în principal acordul angajatorului şi nicidecum 
competenţa profesională a contestatoarei verificată/constatată în condiţiile susţinerii unui 
examen/concurs.  

Analizând recursul formulat, prin prisma motivelor invocate şi a apărărilor 
formulate, Curtea, deliberând constată că acesta este fondat, urmând a fi admis pentru 
considerentele ce se vor arăta în continuare: 

Potrivit art. 129 alin.6 C.pr.civilă, în toate cazurile, judecătorii hotărăsc numai asupra 
obiectului cererii deduse judecăţii. Această normă, expresie a principiului disponibilităţii 
părţilor în procesul civil, impune judecătorilor sesizaţi cu soluţionarea cauzei să se pronunţe 
strict cu privire la obiectul cererii cu care au fost investiţi, din perspectiva cauzei invocate de 
reclamant,  fără a putea extinde judecata asupra unor aspecte cu care nu au fost sesizaţi, chiar 
dacă acestea se află în strânsă legătură cu obiectul cauzei. 

Judecând a acţiunea în fond, tribunalul a admis pretenţiile reclamantei reţinând 
încheierea între părţi a unui contract pe durată nedeterminată,  fără a fi sesizată de către una 
dintre părţi cu acest petit. Chiar dacă dezlegarea acestui aspect nu se regăseşte în dispozitiv, 
ci doar în considerente, aceasta reprezintă o tranşare ce intră în puterea de lucru judecat în 
condiţiile în care cadrul procesual fixat de reclamantă nu includea şi această problemă 
litigioasă. 

Astfel, din cuprinsul cererii de chemare în judecată rezultă că reclamanta a solicitat 
instanţei anularea dispoziţiei nr. 72 din 1 februarie 2011 şi, pe cale de consecinţă, reintegrarea 
contestatoarei pe funcţia deţinută anterior, cu obligarea intimatei la plata tuturor drepturilor 
salariale aferente. 

În susţinerea acţiunii reclamanta a invocat că a fost angajată pe durată determinată 
până la ocuparea postului prin concurs de către o altă persoană şi, în subsidiar, că regulile 
imperative prevăzute de codul muncii în ceea ce priveşte respectarea dreptului de preaviz nu 
au fost respectate. Acesta este cadrul procesual fixat de reclamantă, care nu a înţeles să îşi 
precizeze în vreun fel acţiunea pe parcursul desfăşurării procesului în fond, în condiţiile art. 
132 C.pr.civilă. 

Mai mult, aspectele reţinute de instanţe de fond ca şi argumente în sprijinul hotărârii 
date – respectiv încheierea contractului de muncă pe durată nedeterminată – reprezintă nu 
doar o extindere a acţiunii cu încălcarea principiului disponibilităţii, ci şi o încălcare a 
principiului contradictorialităţii şi a dreptului la apărare, în condiţiile în care tribunalul  nici 
măcar nu a pus în discuţia părţilor această problemă. 

În această situaţie, dezlegarea dată de instanţa de fond acestui aspect, chiar dacă , aşa 
cum am arătat mai sus, aceasta se regăseşte în considerente, reprezintă o pronunţare ultra 
petita ce reprezintă motiv de recurs, conform art. 304 pct.6 C.pr.civilă. În legătură cu acest 
aspect, al dezlegării unei probleme litigioase prin considerente, Curtea notează că aceasta nu 
reprezintă un simplu argument pe care se sprijină dispozitivul, ci reprezintă o soluţie dată 
unei probleme de drept cu care instanţa de fond nu a fost investită şi care este aşezată doar 
topografic în considerente, chestiune ce susţine concluzia arătată. 

Trecând  la judecarea fondului cauzei în limitele fixate de reclamanta intimată, Curtea 
constată că susţinerile acesteia sunt neîntemeiate. Astfel, prin contractul individual de muncă 
încheiat la data de 07.04.2008, intimata reclamantă a fost angajată pe funcţia de asistent 
medical, prin cumul de funcţii, pe perioadă determinată până la ocuparea postului prin 
concurs.  



Prin dispoziţia nr. 72 din 01.02.2011 emisă de intimată s-a dispus încetarea 
contractului de muncă, ca urmare a ocupării postului prin concurs de către d-na B.A.. 
Susţinerile reclamantei intimate potrivit căreia postul ocupat de aceasta ar fi diferit de cel ce 
face obiectul contractului său de muncă sunt superflue, în condiţiile în care termenul maxim 
pentru care se poate încheia un contract de muncă pe durată determinată este unul legal, şi 
anume 24 de luni, termen îndeplinit în speţa dedusă judecăţii. 

În consecinţă, fiind îndeplinit termenul pentru care contractul de muncă pe perioadă 
determinată putea fi încheiat, în mod corect s-a dispus emiterea deciziei de încetare a 
contractului de muncă al reclamantei intimate, decizie contestată în prezenta cauză. 

În ceea ce priveşte susţinerile intimatei reclamante legate de nerespectarea 
termenului de preaviz, se reţine că potrivit art. 73 din codul muncii au dreptul la preaviz 
persoanele concediate în temeiul art. 61 lit.c şi d, al art. 65 şi 66, dispoziţie faţă de care 
argumentele reclamantei apar ca neîntemeiate, neregăsindu-se în nici una din situaţiile 
limitativ arătate de dispoziţiile anterior menţionate.  

Faţă de ansamblul acestor considerente, văzând dispoziţiile art.312 C.pr.civilă 
raportat la art. 304 pct.6 şi 9 C.pr.civilă, Curtea va admite recursul declarat de pârâtă 
împotriva sentinţei civile numărul 1277 din 28.06.2011 a Tribunalului, pe care o va modifica 
în tot în sensul dispozitivului prezentei decizii. (Judecător Dana Cristina Gârbovan) 

 

29. Recurs. Necercetarea fondului litigiului. Casare cu trimitere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 189 din 17 ianuarie 2012  

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Cluj, reclamantul C.G. a chemat în 
judecată pe pârâta Casa Judeţeană de Pensii Cluj, solicitând instanţei obligarea pârâtei să 
sisteze reţinerile de 5,5% din pensie reprezentând procentul de contribuţie la fondul de 
sănătate si restituirea sumelor reţinute ilegal.  

In motivarea acţiunii reclamantul a arătat că este beneficiar al drepturilor prevăzute 
de Legea nr. 309/2002, conform Hotărârii nr. 1772/10.02.2003, respectiv gratuitate la 
consultaţii şi medicamente gratuite. Menţionează că această lege nu a fost abrogată şi nici 
modificată, astfel că apreciază că în mod nelegal, începând cu data de 01.01.2011 pârâta i-a 
reţinut din pensie contribuţia menţionată. 

Pârâta, prin întâmpinarea depusă la dosar, a solicitat respingerea acţiunii, arătând că 
reţinerile s-au făcut cu respectarea prevederilor  art. 259 al. 2 din Legea nr. 95/2006 şi ale 
HG nr. 150/2011.  

Prin sentinţa civilă nr. 4277/13.10.2011, pronunţată de Tribunalul Cluj s-a respins 
acţiunea formulată de reclamantul C.G., împotriva  pârâtei Casa Judeţeană de Pensii Cluj, 
având ca obiect asigurări sociale. 

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut următoarele:   
Potrivit copiei imaginii de plată aferentă perioadei ianuarie-octombrie 2011 

reclamantul este beneficiarul unei pensii în cuantum de 1279 lei. 
Conform pct. 7 din O.U.G. nr. 107/2010, ce a  modificat prevederile art. 259 alin. 2 din 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în sănătate, pensionarii a căror venituri din pensii 
depăşesc 740 lei, datorează contribuţia lunară  pentru asigurări sociale de stat, contribuţie 
care este de 5,5% aplicată asupra acestor venituri.  

Potrivit prevederilor art. 259 alin.2  din Legea nr. 95/2006, ce a fost modificat prin 
OUG nr. 107/2010, contribuţia datorată de pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 
740 lei este de 5,5% aplicată asupra acestor venituri si se virează odată cu plata drepturilor 
băneşti asupra cărora se calculează de către cei  care efectuează  plata acestor drepturi. Prin 
aplicarea acestei cote nu poate rezulta  o pensie netă mai mică de 740 lei. 

Prin Hotărârea nr. 150/23.02.2011 pentru modificarea si completarea  Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, s-a arătat că pensionarii 
datorează o contribuţie la bugetul asigurărilor sociale de sănătate asupra întregului venit 
dacă acest venit depăşeşte suma de 740 lei. 



Faţă de cele ce preced, instanţa a constatat că reţinerile efectuate  de către pârâtă din 
drepturile cu titlu de pensie ale reclamantului au fost corecte şi prin urmare, în temeiul art. 
153 lit. g şi f coroborate cu prevederile art.155 din Legea nr.263/2010, a respins acţiunea 
formulată de reclamant. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul C.G., solicitând modificarea 
sentinţei în sensul admiterii acţiunii. 

În motivarea recursului recurentul a arătat că prin acţiunea introductivă de instanţă a 
solicitat obligarea pârâtei să sisteze reţinerile de 5,5% C.A.S.S. şi să i se restituie sumele 
reţinute lunar începând cu luna ianuarie 2011, întrucât este beneficiarul prevederilor Legii nr. 
309/2002 prin care i se acordă dreptul la consultaţii medicale gratuite şi la medicamente 
gratuite. 

Având în vedere că beneficiază de această gratuitate, recurentul consideră că în mod 
ilegal s-au reţinut contribuţiile la sănătate. 

Intimata pârâtă Casa Judeţeană de Pensii Cluj a formulat întâmpinare prin care a 
solicitat respingerea recursului, arătând că printre facilităţile prevăzute de art. 5 din Legea nr. 
309/2002 nu este prevăzută şi scutirea de plata contribuţiei pentru asigurările sociale de 
sănătate. 

Examinând cauza prin prisma motivelor de recurs invocate şi a dispoziţiilor legale 
incidente Curtea de Apel constată că recursul este fondat, pentru următoarele considerente: 

Din cererea introductivă de instanţă rezultă că reclamantul a contestat măsura 
reţinerii contribuţiei lunare pentru asigurările sociale de sănătate de 5,5% din pensia sa, 
considerând că nu datorează această contribuţie, întrucât este beneficiar al prevederilor Legii 
nr. 309/2002. 

Deşi obiectul acţiunii reclamantului a fost suficient de clar menţionat, atât sub 
aspectul motivării în fapt, cât şi al motivării în drept, Curtea constată că în mod eronat prima 
instanţă a considerat că prin demersul său judiciar reclamantul solicită a se statua în sensul 
că, contribuţia de asigurări sociale de sănătate se datorează doar asupra veniturilor din 
pensie care depăşesc 740 lei, analizând prin urmare cauza doar în raport de prevederile OUG 
nr.107/2010 şi ale HG nr. 150/2011, care reglementează metodologia de calcul a contribuţiei 
menţionate. 

Potrivit art. 261 alin. 1 pct. 5  C. proc. civ., care consacră principiul general privind 
motivarea hotărârilor, judecătorii sunt datori să arate, în cuprinsul  hotărârii, motivele de 
fapt şi de drept în temeiul cărora şi-au format convingerea, precum şi cele pentru care s-au 
înlăturat cererile părţilor. 

În temeiul acestor dispoziţii legale instanţa de fond era obligată să examineze cererea 
reclamantului atât raportat la starea de fapt arătată, cât şi la temeiul juridic invocat. 

Motivarea hotărârii sub aspectele sus menţionate înlătură arbitrariul şi face posibilă 
exercitarea controlului judiciar. 

Conform jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului art. 6 din Convenţie 
implică mai ales în sarcina "instanţei" obligaţia de a proceda la un examen efectiv al 
mijloacelor, argumentelor şi al elementelor de probă ale părţilor, cel puţin pentru a le aprecia 
pertinenţa [Hotărârea Perez împotriva Franţei (GC), iar noţiunea de proces echitabil 
presupune ca o instanţă internă care nu a motivat decât pe scurt hotărârea sa să fi examinat 
totuşi în mod real problemele esenţiale care i-au fost supuse.  

Cum din considerentele hotărârii atacate rezultă că instanţa de fond nu a analizat 
cererea formulată de reclamant, prin prisma motivelor de fapt şi de drept invocate de acesta, 
situaţie echivalentă cu necercetarea fondului litigiului, Curtea de Apel, în baza dispoziţiilor 
art. 312 alin.1-3 şi 5 C.pr.civ., va admite recursul, va casa în tot hotărârea şi va trimite cauza 
spre rejudecare primei instanţe căreia îi revine obligaţia, conform art. 315 alin.1 C.pr.civ., de a 
analiza şi a se pronunţa asupra cererii formulate de reclamant prin raportare la motivele de 
fapt şi de drept invocate de acesta. (Judecător Georgeta Luminiţa Tîlvăr) 



30. Adeverinţă cuprinzând veniturile brute realizate la o societate comercială 
lichidată. Păstrarea arhivei de către societatea succesoare. Obligare la eliberare 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 835 din 23 februarie 2012 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Sălaj, astfel cum a fost precizată, 
reclamanta C.M.  a chemat în judecată pârâta S.C. „E.” S.A. ZALĂU, solicitând instanţei ca, pe 
baza probelor ce se vor administra în cauză, să pronunţe o hotărâre prin care pârâta să fie 
obligată să elibereze reclamantei o adeverinţă în care să fie cuprinse veniturile brute ale 
acesteia pentru perioada 01.01.1991 – 31.03.2001. 

În motivarea acţiunii sale, reclamanta  a arătat că, în perioada pentru care a solicitat 
eliberarea adeverinţei, a fost angajata S.C. „E.” S.A. ZALĂU, pe funcţia de tehnician. 

Deşi a înregistrat la societatea pârâtă o cerere în vederea eliberării adeverinţei 
necesare pentru calcularea pensiei sale, nu a primit de la aceasta nici un răspuns, motiv 
pentru care a fost nevoită să formuleze prezenta acţiune. 

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar înscrisuri. 
Pârâta nu a depus în cauză întâmpinare. 
In şedinţa publică din data de 21 martie 2011 reclamanta a arătat că renunţă la 

judecata în contradictoriu cu  pârâta S.C. „E.” S.A. ZALĂU, întrucât această societate a fost 
radiată din registrul comerţului şi a solicitat introducerea în cauză a societăţii S.C. „C.” S.A., 
prin administrator judiciar B.B.R.  SPRL. 

Prin sentinţa civilă nr. 3843/14.06.2011, pronunţată de Tribunalul Sălaj, s-a respins 
acţiunea precizată a reclamantei C.M. împotriva pârâtei S.C. „C.” S.A., prin administrator 
judiciar B.B.R.  SPRL şi administrator special H.S. ca fiind îndreptată împotriva unei 
persoane fără calitate procesuală pasivă. 

S-a luat act de renunţarea reclamantei la judecată faţă de pârâta S.C. „E.” S.A. ZALĂU. 
Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Potrivit art.18 din Legea nr.16/1996, modificat prin Legea nr. 358/ 2002, în cazul 

desfiinţării, în condiţiile legii, a unui creator de documente - persoana juridica, fără  ca 
activitatea acestuia să fie continuată de altul, documentele cu valoare istorică, în sensul 
prevederilor art.2, cât şi cele cu valoare practica, în baza cărora  se eliberează copii, certificate 
si extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurări sociale ale 
cetăţenilor, vor fi preluate de Arhivele Naţionale sau de direcţiile judeţene ale Arhivelor 
Naţionale. 

Documentele cu valoare practică prevăzute la alin.1 se preiau după înfiinţarea în 
cadrul Arhivelor Naţionale şi a direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale a unor structuri 
specializate, cu asigurarea, în condiţiile legii, a resurselor umane şi logistico-financiare 
necesare. 

Documentele cu valoare practică, în baza cărora se eliberează copii, certificate şi 
extrase privind drepturile cetăţenilor referitoare la stagiile de cotizare în sistemul public de 
pensii, aflate la casele teritoriale de pensii, se preiau, în condiţiile alin.2, pe baza de inventar 
şi proces-verbal de predare-preluare, întocmite potrivit modelelor prevăzute în anexele nr.2 
si 3. 

Reclamanta C.M.  a fost angajată a S.C. „E.” S. în perioada 01.01.1991-31.03.2001, în 
calitate de tehnician. 

Această societate a intrat în procedura lichidării, pârâtă  S.C. „C.” S.A. cumpărând  de 
la S.C. E. S.A. Zalău un activ patrimonial. 

Aşadar, prima instanţă a reţinut că societatea pârâtă a dobândit în cadrul procedurii 
lichidării fostului angajator exclusiv activul patrimonial, în acest context neputându-se reţine 
că aceasta este continuator al activităţii S.C. E. S.A. Zalău, aceasta cu atât mai mult cu cât 
calitatea de continuator presupunea preluarea patrimoniului (activ şi pasiv) sau a unei 
fracţiuni din patrimoniul fostului angajator, incluzând şi arhiva acestuia.  

S-a mai reţinut că deţinerea „în fapt” a arhivei fostului angajator de către societatea 
pârâtă nu conferă celei din urmă dreptul de a dispune de aceasta în sensul solicitat de către 
reclamant, atribuţii în sensul arătat fiind recunoscute de către legiuitor entităţilor menţionate 
anterior.  



Mai mult, în cursul procedurii lichidării, eliberarea adeverinţelor pe baza 
documentelor din arhiva fostului angajator, S.C. „E.” S.A., s-a făcut de către lichidator. 

Pentru considerentele expuse, instanţa a respins acţiunea reclamantei ca fiind 
formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. 

Împotriva acestei sentinţe civile a formulat recurs reclamanta C.M., solicitând 
admiterea recursului, casarea în întregime a sentinţei atacate, cu rejudecarea cauzei, în 
sensul admiterii acţiunii, cu obligarea pârâtei S.C. C. S.A. Bucureşti să elibereze o adeverinţă 
în care să fie cuprinse veniturile brute din care s-a plătit contribuţia de asigurări sociale 
pentru perioada 01.01.1991 – 31.03.2001. 

În motivarea recursului, recurenta arată că, prin protocolul încheiat între  S.C. E. S.A 
şi S.C. „C.” S.A. s-a arătat că intimata se substituie în drepturi şi obligaţii faţă de foştii 
angajaţi ai E.. 

De asemenea, prin adresa nr.111/26.04.2011, B.B.R.  SPRL a arătat că arhiva S.C. E. 
S.A se află în spaţiul deţinut de S.C. „C.” S.A., Sucursala Zalău, societate care se află în faza de 
observaţie a procedurii de insolvenţă. 

Recurenta mai susţine că reprezentantul pârâtei s-a angajat să rezolve toate 
problemele legate de arhiva S.C. E. S.A.. 

În recurs au fost depuse înscrisuri noi. 
Analizând recursul formulat de  reclamanta C.M., în temeiul disp.art.3041 

Cod.proc.civilă, prin prisma motivelor de recurs invocate şi a dispoziţiilor legale aplicabile 
în cauză, se reţine că acesta este fondat, pentru următoarele considerente: 

Recurenta s-a adresat instanţei în scopul obţinerii unei adeverinţe  din care să rezulte 
veniturile brute lunare realizate în perioada 01.01.1991 - 31.03.2001, în care a fost angajata 
S.C. E. S.A. Zalău, aceasta fiindu-i necesară pentru recalcularea pensiei. 

Din adresa nr.110333 din 09.02.2012 emisă de Arhivele Naţionale - Serviciul 
Judeţean Sălaj, la solicitarea instanţei de recurs, rezultă că S.C. E. S.A. a fost lichidată în anul 
2008. Cu această ocazie, reprezentanţii Serviciului  Judeţean Sălaj al Arhivelor Naţionale s-
au deplasat la sediul unităţii, au discutat cu conducerea societăţii şi, având în vedere că S.C. 
„C.” S.A. era succesoarea fostei unităţi, iar structurile specializate prevăzute de către O.U.G. 
nr.39/2006 nu au fost înfiinţate, s-a convenit ca arhiva să rămână în vechile spaţii de 
depozitare. 

S-a mai arătat că reprezentanţii Serviciului Judeţean Sălaj al Arhivelor Naţionale au 
acordat asistenţă de specialitate pentru ca arhiva fostei societăţi S.C. E. S.A. să fie păstrată şi 
conservată în condiţiile prevăzute de Legea nr.16/1996, astfel încât intimata, în calitate de 
deţinătoare de documente, este obligată să elibereze documentele solicitate de către 
recurentă. 

În consecinţă, în temeiul art.16, 18, 181 şi 21 din Legea nr.16/1996 şi a art.126 alin.2 
din H.G. nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 
263/2010, intimata are obligaţia de a elibera adeverinţa solicitată de către reclamantă, în 
baza documentelor pe care le deţine. 

Pentru aceste considerente, în temeiul disp.art.312 alin.2 Cod. proc. civilă, se va 
admite recursul declarat de reclamanta C.M., se va modifica în parte sentinţa primei instanţe 
şi se va admite acţiunea formulată de reclamanta C.M. în contradictoriu cu pârâta S.C. C. 
S.A., prin administrator judiciar B.B.R.  SPRL, pârâta fiind obligată să elibereze reclamantei o 
adeverinţă cu veniturile brute lunare pentru perioada 1.01.1991-31.03.2001 realizate la S.C. E. 
S.A.  

Se vor menţine restul dispoziţiilor din sentinţă care nu contravin prezentei decizii. 
(Judecător Cristina Mănăstireanu) 



31. Decizie de imputare pentru recuperarea sumei plătite nelegal funcţionarilor 
publici şi personalului contractual din aparatul primăriei. Nelegalitate. 

Necesitatea obţinereii unei hotărâri judecătoreşti, în lipsa acordului părţilor 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 884 din 28 februarie 2012 
Prin sentinţa civilă nr. 675/F/2011 din 11.04.2011 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, a 

fost admisă contestaţia formulată de contestatoarea C.L. în contradictoriu cu intimaţii 
Primarul comunei Leşu şi Comuna Leşu, prin primar, şi în consecinţă s-a constatat nulitatea 
absolută parţială a dispoziţiei nr.517/ 08.12.2010 emisă de Primarul comunei Leşu în privinţa 
contestatoarei. 

Au fost obligaţi intimaţii să plătească contestatoarei suma de 350 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecată. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
 Contestatoarea în anul 2009 şi-a desfăşurat activitatea în cadrului aparatului propriu 

de specialitate al Primarului comunei Leşu în categoria personalului contractual potrivit 
înscrisului comunicat de intimat, pe baza unui contract individual de muncă. 

 Prin dispoziţia atacată nr.517/08 decembrie 2010 emisă de intimatul Primarul 
comunei Leşu s-a dispus imputarea sumelor acordate nelegal funcţionarilor publici şi 
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Leşu, 
care au fost constatate de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi a judeţului 
Bistriţa-Năsăud, în decizia nr.31/2010, potrivit anexei nr.1 ce face parte integrantă din 
dispoziţie, iar art.2 prevede că pentru recuperarea acestor sume se va emite un angajament 
de plată pentru fiecare funcţionar public şi personal contractual în parte nominalizat în 
anexa nr.1 din dispoziţie. La baza întocmirii dispoziţiei atacate în considerente intimatul 
Primarul comunei Leşu a avut în vedere procesul verbal de constatare al Curţii de Conturi a 
României – Camera de Conturi a judeţului Bistriţa-Năsăud nr.2978/2010, precum şi decizia 
nr.31/2010 emisă de Directorul Camerei de Conturi a judeţului Bistriţa-Năsăud şi s-a reţinut, 
în drept, ca fiind aplicabile prevederile art.84 lit.b şi art.85 din legea nr.188/199 privind 
statutul funcţionarilor publici, art.272 alin.1, art273 şi art.275 din Codul muncii. 

 Conform potrivit dispoziţiilor art. 164 alin. 1 din Codul muncii, nici o reţinere din 
salariu nu poate fi operată în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege, iar conform 
art. 164 alin. 2 din Codul muncii, reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi 
efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată 
ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. Potrivit dispoziţiilor art. 
270 Codul muncii salariaţii răspund patrimonial în temeiul normelor şi principiilor 
răspunderii civile contractuale pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina 
şi în legătura cu munca lor. De asemenea, art.272 din acelaşi cod prevede că salariatul care 
a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie. 

 În situaţia în care un salariat angajat la un angajator în baza unui contract individual 
de muncă, a încasat de la acesta o sumă de bani despre care ulterior se consideră că nu era 
datorată, este necesar ca angajatorul să se adreseze cu o cerere de chemare în judecată 
întemeiată pe normele răspunderii civile contractuale împotriva salariatului, adresată 
instanţei competente, în afară de cazul în care părţile de comun acord ajung la o înţelegere să 
soluţioneze litigiul pe cale amiabilă.  

Nici o dispoziţie legală a Codului muncii aflat în vigoare în prezent, spre deosebire 
de cel anterior, nu permite angajatorului să emită un act juridic unilateral prin care să 
impute salariatului sume pe care acesta le-ar fi încasat pe nedrept, situaţie în care dispoziţia 
atacată, aflându-se în contradicţie cu prevederile legale anterior evocate ale Codului muncii, 
este lovită de nulitatea absolută parţială în ce priveşte personalul contractual angajat. 
Dispoziţia atacată este un act unilateral al Primarului comunei Leşu fiind un act de imputare, 
în conţinutul său angajatorul exprimându-şi manifest voinţa de a imputa personalului 
contractual anumite sume de bani, stabilite prin actul de control al organelor teritoriale ale 
Curţii de Conturi neavând relevanţă împrejurarea că a fost sau nu pusă în executare de către 
angajator. Prevederile art. 164 Codul muncii au caracter imperativ. Angajamentul de plată 
constituie un act lăsat la libera apreciere a angajatului, astfel că printr-o dispoziţie 



angajatorul nu poate institui în sarcina angajatului o obligaţie de asumare a unui asemenea 
angajament. În ipoteza în care salariatul acceptă caracterul nelegal al sumelor de care a 
beneficiat şi este de acord să le restituie de bunăvoie, prin reţinere din salariu, nimic nu îl 
împiedică să-şi asume un angajament benevol de plată. 

 Având în vedere considerentele anterior reliefate, tribunalul în temeiul art.284 Codul 
muncii, a admis contestaţia formulată. 

 Faţă de această soluţie, nu s-a mai impus analizarea celorlalte motive de nelegalitate 
şi netemeinicie a dispoziţiei atacate, invocate în subsidiar. 

 În baza art.274 C.proc.civ. au fost obligaţi intimaţii la cheltuieli de judecată în sumă 
de 350 lei reprezentând onorariu de avocat. 

 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâtul PRIMARUL COMUNEI LEŞU 
solicitând modificarea sentinţei în sensul obligării sale la recuperarea sumelor încasate 
necuvenit conform Dispoziţiei nr.517/2010. 

 În motivarea recursului au fost invocate prevederile art. 304 pct.9 şi 304 C.pr.civ., cu 
precizarea că sentinţa a fost pronunţată cu încălcarea prevederilor art.271 alin.1 şi 2, art.273 
şi 275 Codul muncii. 

 Prin întâmpinare reclamanta intimată a invocat nulitatea recursului, raportat la 
prevederile art. 3021 lit.c, art.303 alin.1 şi art.306 alin.1 C.pr.civ., iar în subsidiar respingerea 
recursului ca nefondat, cu cheltuieli de judecată. 

În motivare s-a arătat că recursul nu este motivat, neindicându-se motivele de 
nelegalitate pe care se sprijină acesta, respectiv nefăcându-se vreo dezvoltare a acestora. 
Simpla trimitere la dispoziţiile art.304 pct.9 şi art.304 (chiar dacă s-ar aprecia că, dintr-o 
eroare, nu s-a indicat 3041) C.pr.civ.), nu este de natură să acopere exigenţele textelor legale 
invocate.  

Pe fond, se subliniază calitatea de personal contractual, de angajat în baza unui 
contract individual de muncă, a reclamantei - dar şi caracterul specific al actului de imputare 
atacat, caracteristic altei categorii de personal din cadrul instituţiilor publice - funcţionarii 
publici.  

Aşadar, în mod corect şi legal instanţa de fond a reţinut asupra nulităţii dispoziţiei de 
imputare, în raport de caracterul imperativ al prevederilor art.164 C.muncii, cu trimitere la 
dispoziţiile art.270 şi art.272 din acelaşi Cod, referitoare la incidenţa normelor şi principiilor 
răspunderii civile contractuale, inclusiv în privinţa restituirii de către personalul contractual 
a unor sume pretins încasate pe nedrept de la angajator (evident pretinse ca atare de către 
acesta).  

În acelaşi context al motivării, s-a reţinut că, în speţă, dat fiind calitatea de personal 
contractual al reclamantei, în raport de prev.art.164 C.muncii, că nicio reţinere din salariu nu 
poate fi operată în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege, iar în ceea ce priveşte 
reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului, ele nu pot fi efectuate decât dacă datoria 
salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă şi irevocabilă.  

Astfel, în mod legal şi temeinic instanţa a reţinut asupra nulităţii absolute a deciziei de 
imputare, cu trimitere la caracterul specific al acesteia, reglementat ca atare în conţinutul 
Legii 188/1999 rep., aplicabil doar funcţionarilor publici, ceea ce nu este cazul acesteia.  

Pentru toate aceste motive, solicită respingerea recursului în sensul solicitat.  
Analizând sentinţa atacată prin prisma motivelor de recurs formulate şi a 

apărărilor invocate, Curtea reţine următoarele: 
În primul rând, raportat la excepţia nulităţii recursului, Curtea urmează a o respinge, 

apreciind că deşi, aşa cum arată intimata reclamantă, motivele de recurs sunt formulate de o 
manieră generalizantă, prin trimiteri la dispoziţii legale, se constată că acestea au legătură cu 
cauza, astfel încât se poate face o corelaţie între aceste motive de recurs,  petitele acţiunii şi 
considerentele primei instanţe, situaţie în care considerarea recursului ca nemotivat pentru 
faptul că nu finalizează silogismele pe care le conţine prin tragerea concluziilor cu privire la 
situaţia reclamantei, cu raportare la dispoziţiile legale invocate, ar apărea ca excesivă. 

Asupra recursului, se constată că este invocată încălcarea prin sentinţă a dispoziţiilor 
art. 271 alin.1 şi 2, art.273 şi 275 Codul muncii. 



Este adevărat că lecturarea acestor texte de lege luate ca atare ar putea conduce la 
concluzia că sentinţa ar fi fost pronunţată cu încălcarea legii: art. 271 Codul muncii (în 
numerotarea de la data promovării acţiunii) reglementează caracterul divizibil al răspunderii 
patrimoniale când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, art. 273 -  reţinerile din 
salariu, iar art. 275 – plata despăgubirilor prin executare silită. 

Se constată însă că aceste texte normative sunt aşezate la finalul capitolului privind 
răspunderea patrimonială, astfel încât nu acestea reglementează principiile de bază ale 
acestui tip de răspundere a salariaţilor, ci art. 270 Codul muncii, unde la alin. 1 se statuează 
că salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii contractuale 
pentru pagubele materiale produse angajatorului din vină şi în legătură cu munca lor, iar 
conform art. 272 C.muncii salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este 
obligat să o restituie.  

Prin adoptarea  Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, în vigoare de la 1 martie 2003, a 
fost înlăturată vechea răspundere materială a salariatului şi implicit posibilitatea 
angajatorului de a emite decizii de imputare cu caracter executoriu în vederea recuperării 
prejudiciului. 

Dispoziţia de imputare contestată de reclamantă, deşi potrivit susţinerilor 
recurenţilor, are drept scop recuperarea sumelor acordate nelegal personalului contractual 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Şieuţ, având un caracter 
unilateral, contravine dispoziţiei imperative prevăzute de art. 164 alin. 1 Codul muncii, în 
forma în vigoare la data emiterii deciziei contestate, potrivit căreia „nici o reţinere din salariu 
nu poate fi operată, în afara  cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege”. 

Aşadar, indiferent de natura sumelor ce se doresc a fi recuperate, ca pagubă materială 
provocată angajatorului în sensul art. 270 Codul muncii ori sumă nedatorate plătită 
salariatului în sensul art. 272 Codul muncii, procedura de recuperare a prejudiciului în 
situaţia dezacordului părţilor cu privire la stabilirea existenţa răspunderii, se întemeiază în 
mod obligatoriu, pe o hotărâre judecătorească irevocabilă care să constate datoria salariatului 
ca fiind scadentă, lichidă şi exigibilă potrivit art. 164 alin. 2 Codul muncii. 

Dispoziţiile art. 271, 273 şi 275 Codul muncii, invocate de recurent, reglementează 
modul de împărţire a pagubei de recuperat între salariaţii răspunzători pentru prejudiciu 
(evident, cu ocazia stabilirii pe cale amiabilă sau în instanţă a obligaţiei de reparare a 
prejudiciului sau de restituire a sumelor nedatorate), respectiv modul de punere în aplicare a 
înţelegerii de reparare a pagubei / de executare a titlului executoriu care se va fi obţinut 
împotriva salariatului responsabil pentru prejudiciu material adus angajatorului (prin 
reţineri în rate lunare într-un anumit procent din salariu, iar dacă prin aceste reţineri nu 
poate fi acoperit prejudiciul într-un termen de maximum 3 ani, inclusiv prin executare silită 
în condiţiile Codului de procedură civilă), nicidecum nu permite angajatorului să impute 
salariatului o anumită pagubă fără a exista acordul acestuia sau o hotărâre judecătorească 
asupra pretenţiei. 

În speţă, neexistând acordul salariatului la repararea pe cale amiabilă a pretinsului 
prejudiciu invocat de angajator, în mod corect s-a apreciat de către tribunal că fără 
intervenţia instanţei de judecată nu este posibilă efectuarea unor reţineri de salariu în 
temeiul deciziei de imputare emisă de angajator în acest sens. 

Chiar dacă decizia contestată a fost emisă în baza unor constatări a Curţii de Conturi, 
în cauză nu sunt incidente nici efectele raporturilor de drept administrativ şi fiscal existente  
între autoritatea locală şi Curtea de Conturi, fiind în prezenţa unui regim juridic special, 
specific raporturilor de muncă. 

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, în cauză nefiind incidente motivele de 
recurs prevăzute de art. 304 pct. 8 şi 9 C.proc.civ. (Judecător Ioana Tripon) 

 



32. Decizie de imputare pentru recuperarea sumei acordate nelegal 
funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul primăriei. 

Necesitatea obţinerii unei hotărâri judecătoreşti, în lipsa acordului părţilor 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 886 din 28 februarie 2012 

Prin sentinţa civilă nr. 798/F din 13 aprilie 2011 pronunţate de Tribunalul Bistriţa-
Năsăud s-a admis ca fiind întemeiată acţiunea civilă formulată de reclamantul B.D. în 
contradictoriu cu pârâţii Primarul comunei Leşu, Comuna Leşu, prin primar, şi în 
consecinţă s-a constatat nulitatea absolută a dispoziţiei nr. 517/08.12.2010 numai în privinţa 
reclamantului B.D.. 

Pârâţii Primarul comunei Leşu, Comuna Leşu, prin primar au fost obligaţi să 
plătească în solidar reclamantului suma de 350 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, 
reprezentând onorariu de avocat. 

Pentru a pronunţa această sentinţă tribunalul a reţinut că activitatea reclamantului se 
desfăşoară în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Leşu, reclamantul 
făcând parte din personalul contractual, aşa cum rezultă din adresa nr. 1150/11.04.2011 
depusă la dosar. 

 Prin decizia nr. 31/2010 a Camerei de Conturi a judeţului Bistriţa-Năsăud s-a 
constatat că funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al 
Primarului comunei Leşu li s-au acordat nelegal anumite sume de bani. 

 Urmare acestui act, Primarul comunei Leşu a emis dispoziţia nr. 517 din 08.12.2010 
prin care a dispus imputarea sumelor acordate nelegal persoanelor prevăzute în anexa 1, 
parte integrantă a dispoziţiei. 

 În acelaşi timp, s-a stabilit că pentru recuperarea sumelor se va „emite” angajament 
de plată pentru fiecare beneficiar al sumelor nelegal acordate. 

 Odată cu dispoziţia emisă, reclamantului i s-a comunicat şi un tabel intitulat 
„centralizator reţineri sume acordate nelegal funcţionarilor publici şi personalului contractul 
pe anul 2009”, în cuprinsul căruia sunt materializate toate drepturile salariale de care a 
beneficiat reclamantul pe timp de 1 an calendaristic. 

 Dispoziţia a fost comunicată reclamantului sub semnătură, aceasta împreună cu 
anexele fiind primită de reclamant la data de 9.12.2010, conform dovezii de comunicare nr. 
3959/9.12.2010 depusă la dosar. 

 Raportat la momentul comunicării actului atacat şi la cel al promovării prezentei 
acţiuni, se constată că acţiunea s-a promovat în termenul legal de 30 de zile. 

 În privinţa personalului contractual o asemenea dispoziţie, prin care se decide 
imputarea unor sume stabilite de organele Camerei de Conturi a judeţului Bistriţa-Năsăud ca 
fiind nelegal acordate este lovită de nulitate absolută, deoarece potrivit dispoziţiilor art. 164 
alin. 1 din Codul muncii, nicio reţinere din salariu nu poate fi operată în afara cazurilor şi 
condiţiilor prevăzute de lege, iar conform art. 164 alin. 2 din Codul muncii, reţinerile cu titlu 
de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este 
scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească 
definitivă şi irevocabilă. 

 Aşadar, după intrarea în vigoare a Codului muncii (martie 2003) răspunderea 
salariaţilor pentru pagube materiale produse angajatorului poate fi stabilită numai prin 
promovarea unei acţiuni în răspundere patrimonială, conform art. 270 şi următoarele din 
Codul muncii, iar nu prin emiterea unei dispoziţii de imputare. 

 Instituţia deciziei de imputare ca temei al reţinerilor salariale a rămas reglementată în 
privinţa funcţionarilor publici, conform art. 85 alin. 1 din Legea nr. 188/1999, republicată, 
situaţie în care este aplicabilă desigur norma specială şi nu cea generală din Codul muncii. 

 Dispoziţia atacată este un act unilateral al Primarului comunei Leşu, un act de 
imputare, în conţinutul său angajatorul exprimându-şi manifest voinţa de a imputa 
personalului contractual anumite sume de bani, stabilite prin actul de control al organelor 
teritoriale ale Curţii de Conturi şi materializate în privinţa reclamantului în actul intitulat 
„centralizator reţineri sume acordate nelegal funcţionarilor publici şi personalului contractul 



pe anul 2009”, neavând relevanţă împrejurarea că a fost sau nu pusă în executare de către 
angajator. 

 Prevederile art. 164 din Codul muncii au caracter prohibitiv, astfel că în ceea ce 
priveşte personalul contractual, din care face parte şi reclamantul, reţinerile salariale cu titlu 
de daune sunt posibile numai dacă sunt constatate prin hotărâre judecătorească definitivă şi 
irevocabilă. 

 Angajamentul de plată constituie un act lăsat la libera apreciere a angajatului, astfel 
că printr-o dispoziţie angajatorul nu poate institui în sarcina angajatului o obligaţie de 
asumare a unui asemenea angajament. 

 Ca atare, în ipoteza în care salariatul acceptă caracterul nelegal al sumelor de care a 
beneficiat şi este de acord să le restituie de bunăvoie, prin reţinere din salariu, nimic nu îl 
împiedică să-şi asume un angajament benevol de plată. În caz contrar, o asemenea obligaţie 
nu poate fi stabilită în sarcina sa, ci angajatorul se va adresa instanţei de judecată pentru a 
obţine o hotărâre judecătorească de obligare a salariatului la plata sumelor plătite nelegal de 
angajator. 

 Având în vedere că în prezent răspunderea materială a salariatului poate fi stabilită 
numai prin promovarea unei acţiuni în răspundere patrimonială şi nu pe calea emiterii unei 
dispoziţii de imputare, tribunalul în baza art. 164 din Codul muncii va constata nulitatea 
absolută parţială a dispoziţiei atacate, respectiv numai în privinţa reclamantului, dat fiind 
faptul că dispoziţia este generică, ea privind toţi funcţionarii publici şi întregul personal 
contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Leşu care au beneficiat de 
anumite sume de bani, apreciate de organele Curţii de Conturi ca fiind nelegal acordate. 

 Existenţa acestui motiv de nulitate face ca analiza celorlalte aspecte de nelegalitate şi 
netemeinicie invocate să nu se mai impună. 

 Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâtul PRIMARUL COMUNEI LEŞU 
solicitând admiterea recursului, modificarea sentinţei în sensul respingerii plângerii 
formulate de petent. 

 În motivarea recursului a arătat că sentinţa este netemeinică şi nelegală fiind 
pronunţată cu încălcarea prevederilor art.304 pct.9 şi art.304 C.proc.civ. 

 Instanţa de fond a admis ca fiind întemeiată contestaţia formulată de B.D. împotriva 
Dispoziţiei nr.517/2010 motivând că este necesar ca angajatorul să se adreseze cu cerere de 
chemare în judecată întemeiată prin normele răspunderii civile contractuale, înafara cazului 
în care părţile de comun acord ajung la o înţelegere pentru soluţionarea litigiului pe cale 
amiabilă. 

 Instanţa de fond a constatat nulitatea absolută parţială a Dispoziţiei nr.517/2010 şi a 
admis contestaţia cu încălcarea prevederilor art.271 alin.1,2, art.273 şi art.275 C.muncii. 

 Reclamantul B.D. prin întâmpinare a solicitat respingerea recursului ca nefondat. 
 Arată că prin sentinţa civilă recurată, Tribunalul Bistriţa-Năsăud a admis ca fiind 

întemeiată contestaţia împotriva Dispoziţiei nr.517/08.12.2010 emisă de Primarul Comunei 
Leşu, în contradictoriu cu acesta, precum şi cu Comuna Leşu, prin Primar, constatând 
"nulitatea absolută parţială" a dispoziţiei în cauză, în privinţa contestatoarei, fiind obligaţi 
intimaţii la plata către reclamant a sumei de 350 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.  

Instanţa a dat curs astfel admiterii excepţiei nulităţii absolute a Deciziei 517/2010, 
excepţie pe care am ridicat-o în conţinutul contestaţiei, în principal, apreciind faţă de soluţia 
adoptată, că nu se mai impune analizarea celorlalte motive de nelegalitate şi netemeinicie a 
dispoziţiei atacate, pe care le-am invocat în subsidiarul contestaţiei.  

Dincolo de caracterul oarecum impropriu a celor solicitate prin cererea de recurs, în 
sensul modificării sentinţei recurate şi trimiterea alături de prevederile art.304 pct.9 (pe care 
recurentul îşi motivează în drept recursul) la prevederile art.304 C.pr.civ., se poate lesne 
observa că recursul nu este motivat, neindicându-se motivele de nelegalitate pe care se 
sprijină acesta, respectiv nefăcându-se vreo dezvoltare a acestora.  

Simpla trimitere la dispoziţiile art.304 pct.9 şi art.304 (chiar dacă s-ar aprecia că, 
dintr-o eroare, nu s-a indicat 3041) C.pr.civ., nu este de natură să acopere exigenţele textelor 
legale invocate.  



Astfel, recurentul nu a indicat nici un motiv de nelegalitate ori netemeinicie în sensul 
exigenţelor art.304 pct.9 C.pr.civ., cu arătarea punctuală asupra încălcărilor ori aplicării 
greşite ale legii, pe care le-ar fi apreciat ca atare.  

Cum nici simpla şi "economica" reiterare a aprecierilor şi dispoziţiilor instanţei de 
fond nu se subscrie unei atare motivări.  

Ori, faţă de acest aspecte, apreciază că în raport de prevederile imperative ale art.3021 
alin.( 1) lit.c, art.303 alin.(1) şi art.306 alin.(1) C.pr.civ., se impune a se constata nulitatea 
recursului, cu consecinţă asupra anulării lui (art.312 alin.1C.pr.civ.).  

Aşadar, în mod corect şi legal instanţa de fond a reţinut asupra nulităţii dispoziţiei de 
imputare, în raport de caracterul imperativ al prevederilor art.164 C.muncii, cu trimitere la 
dispoziţiile art.270 şi art.272 din acelaşi Cod, referitoare la incidenţa normelor şi principiilor 
răspunderii civile contractuale, inclusiv în privinţa restituirii de către personalul contractual 
a unor sume pretins încasate pe nedrept de la angajator (evident pretinse ca atare de către 
acesta).  

În acelaşi context al motivării, s-a reţinut că, în speţă, dat fiind calitatea de personal 
contractual al reclamantului, în raport de prev.art.164 C .muncii, că nicio reţinere din salariu 
nu poate fi operată în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege, iar în ceea ce priveşte 
reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului, ele nu pot fi efectuate decât dacă datoria 
salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă şi irevocabilă.  

Astfel, în mod legal şi temeinic instanţa a reţinut asupra nulităţii absolute a deciziei de 
imputare, cu trimitere la caracterul specific al acesteia, reglementat ca atare în conţinutul 
Legii 188/1999 rep., aplicabil doar funcţionarilor publici, ceea ce nu este cazul reclamantului. 

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

În primul rând, raportat la excepţia nulităţii recursului, Curtea urmează a o respinge, 
apreciind că deşi, aşa cum arată intimata reclamantă, motivele de recurs sunt formulate de o 
manieră generalizantă, prin trimiteri la dispoziţii legale, se constată că acestea au legătură cu 
cauza, astfel încât se poate face o corelaţie între aceste motive de recurs,  petitele acţiunii şi 
considerentele primei instanţe, situaţie în care considerarea recursului ca nemotivat pentru 
faptul că nu finalizează silogismele pe care le conţine prin tragerea concluziilor cu privire la 
situaţia reclamantei, cu raportare la dispoziţiile legale invocate, ar apărea ca excesivă. 

Asupra recursului, se constată că este invocată încălcarea prin sentinţă a dispoziţiilor 
art. 271 alin.1 şi 2, art.273 şi 275 Codul muncii. 

Este adevărat că lecturarea acestor texte de lege luate ca atare ar putea conduce la 
concluzia că sentinţa ar fi fost pronunţată cu încălcarea legii: art. 271 Codul muncii (în 
numerotarea de la data promovării acţiunii) reglementează caracterul divizibil al răspunderii 
patrimoniale când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, art. 273 -  reţinerile din 
salariu, iar art. 275 – plata despăgubirilor prin executare silită. 

Se constată însă că aceste texte normative sunt aşezate la finalul capitolului privind 
răspunderea patrimonială, astfel încât nu acestea reglementează principiile de bază ale 
acestui tip de răspundere a salariaţilor, ci art. 270 Codul muncii, unde la alin. 1 se statuează 
că salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii contractuale 
pentru pagubele materiale produse angajatorului din vină şi în legătură cu munca lor, iar 
conform art. 272 C.muncii salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este 
obligat să o restituie.  

Prin adoptarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, în vigoare de la 1 martie 2003, a 
fost înlăturată vechea răspundere materială a salariatului şi implicit posibilitatea 
angajatorului de a emite decizii de imputare cu caracter executoriu în vederea recuperării 
prejudiciului. 

Dispoziţia de imputare contestată de reclamantă, deşi potrivit susţinerilor 
recurenţilor, are drept scop recuperarea sumelor acordate nelegal personalului contractual 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, având un caracter unilateral, 
contravine dispoziţiei imperative prevăzute de art. 164 alin. 1 Codul muncii, în forma în 
vigoare la data emiterii deciziei contestate, potrivit căreia „nici o reţinere din salariu nu poate 
fi operată, în afara  cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege”. 



Aşadar, indiferent de natura sumelor ce se doresc a fi recuperate, ca pagubă materială 
provocată angajatorului în sensul art. 270 Codul muncii ori sumă nedatorate plătită 
salariatului în sensul art. 272 Codul muncii, procedura de recuperare a prejudiciului în 
situaţia dezacordului părţilor cu privire la stabilirea existenţa răspunderii, se întemeiază în 
mod obligatoriu, pe o hotărâre judecătorească irevocabilă care să constate datoria salariatului 
ca fiind scadentă, lichidă şi exigibilă potrivit art. 164 alin. 2 Codul muncii. 

Dispoziţiile art. 271, 273 şi 275 Codul muncii, invocate de recurent, reglementează 
modul de împărţire a pagubei de recuperat între salariaţii răspunzători pentru prejudiciu 
(evident, cu ocazia stabilirii pe cale amiabilă sau în instanţă a obligaţiei de reparare a 
prejudiciului sau de restituire a sumelor nedatorate), respectiv modul de punere în aplicare a 
înţelegerii de reparare a pagubei / de executare a titlului executoriu care se va fi obţinut 
împotriva salariatului responsabil pentru prejudiciu material adus angajatorului (prin 
reţineri în rate lunare într-un anumit procent din salariu, iar dacă prin aceste reţineri nu 
poate fi acoperit prejudiciul într-un termen de maximum 3 ani, inclusiv prin executare silită 
în condiţiile Codului de procedură civilă), nicidecum nu permite angajatorului să impute 
salariatului o anumită pagubă fără a exista acordul acestuia sau o hotărâre judecătorească 
asupra pretenţiei. 

În speţă, neexistând acordul salariatului la repararea pe cale amiabilă a pretinsului 
prejudiciu invocat de angajator, în mod corect s-a apreciat de către tribunal că fără 
intervenţia instanţei de judecată nu este posibilă efectuarea unor reţineri de salariu în 
temeiul deciziei de imputare emisă de angajator în acest sens. 

Chiar dacă decizia contestată a fost emisă în baza unor constatări a Curţii de Conturi, 
în cauză nu sunt incidente nici efectele raporturilor de drept administrativ şi fiscal existente  
între autoritatea locală şi Curtea de Conturi, fiind în prezenţa unui regim juridic special, 
specific raporturilor de muncă. 

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, în cauză nefiind incidente motivele de 
recurs prevăzute de art. 304 pct. 8 şi 9 C.proc.civ. (Judecător Dana Cristina Gârbovan) 

 

33. Bibliotecar cu studii superioare. Act adiţional la contractul de muncă 
privind reîncadrarea şi diminuarea salariului. Anularea actului adiţional, 
reîncadrarea salariatului şi obligarea angajatorului la plata diferenţelor 

salariale 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 895 din 28 februarie 2012  

Prin sentinţa civilă nr. 5063 din 10 noiembrie 2011 pronunţată de Tribunalul Cluj s-a 
admis acţiunea formulată de către reclamanta S.E. în contradictoriu cu pârâţii BIBLIOTECA 
Centrală Universitară L.B. şi MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI 
SPORTULUI şi, în consecinţă s-a anulat actul adiţional nr. 1/2011 la contractul individual de 
muncă al reclamantei 

 Pârâta de rândul 1 a fost obligată la reîncadrarea reclamantei începând cu data de 
01.01.2010 conform dispoziţiilor Legii nr. 285/2010, respectiv majorarea salariului cu 15% 
faţă de cuantumul brut al salariului din luna octombrie 2010. 

 Pârâta de rândul 1 a fost obligată să plătească reclamantei diferenţele de drepturi 
salariale neacordate, rezultate din neaplicarea dispoziţiilor art. 1, alin. 1 şi 5 din Legea nr. 
285/2010 pe perioada cuprinsă între 01.01.2011 şi până la reîncadrarea conform legii, 
actualizată în raport de rata inflaţiei. 

 Pârâta de rândul 1 a fost obligată să efectueze menţiunile corespunzătoare în 
evidenţele salariale ale reclamantei. 

 Pârâtul de rândul 2 a fost obligat să aloce fondurile necesare plăţii drepturilor 
salariale solicitate. 

 Pentru a pronunţa această sentinţă tribunalul a reţinut că reclamanta este angajata 
pârâtei de rd. 1 pe postul de bibliotecar cu studii superioare, iar prin actul adiţional nr. 1/2011 



la contractul său individual de muncă, s-a stabilit reîncadrarea sa conform Legii nr. 
284/2010, a Legii nr. 285/2010, a Ordinului nr. 42/2011 şi a adresei M.E.C.T.S. nr. 169/2011, 
începând cu data de 01.01.2011, stabilindu-i-se un salariu brut inferior salariului din luna 
octombrie 2010. 

Or, potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. 1 din Legea nr. 285/2010, „Începând cu 1 ianuarie 
2011, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de 
bază/indemnizaţiilor de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri 
publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%.” Aşadar, potrivit acestor dispoziţii 
legale, începând cu data de 01.01.2011 salariul din luna octombrie 2010 trebuia majorat cu 
15%, neputând fi inferior acestuia. 

În mod nelegal pârâta de rd. 1, calculând salariul cuvenit începând cu data de 
01.01.2011, nu s-a raportat la salariul din luna octombrie 2010, ci l-a diminuat, scăzând 
compensaţiile tranzitorii care intrau în componenţa acestuia.  

Conform dispoziţiilor art. 1 al. 5 din Legea nr. 285/2010, în baza de calcul trebuie 
incluse şi compensaţiile tranzitorii acordate potrivit OUG nr. 1/2010, fiind prevăzut că  „în 
salariul de bază, indemnizaţia lunară de încadrare, respectiv în solda funcţiei de bază/salariul 
funcţiei de bază aferente lunii octombrie 2010 sunt cuprinse sporurile, indemnizaţiile, care 
potrivit Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările ulterioare, făceau parte din salariul de bază, din indemnizaţia de 
încadrare brută lunară, respectiv din solda/salariul funcţiei de bază, precum şi sumele 
compensatorii cu caracter tranzitoriu, acordate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din 
sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, 
cu modificările ulterioare. Sporurile stabilite prin legi sau hotărâri ale Guvernului necuprinse 
în Legea-cadru nr. 330/2009, cu modificările ulterioare, şi care au fost acordate în anul 2010 
ca sume compensatorii cu caracter tranzitoriu sau, după caz, ca sporuri la data reîncadrării se 
introduc în salariul de bază, în indemnizaţia de încadrare brută lunară, respectiv în 
solda/salariul de funcţie, fără ca prin acordarea lor să conducă la creşteri salariale, altele 
decât cele prevăzute de prezenta lege”. 

În consecinţă, instanţa a constatat că pârâta de rd. 1 a calculat salariul cuvenit 
reclamantei de la data de 01.01.2011 cu încălcarea art. 1 din Legea nr. 285/2010, astfel că se 
impune, potrivit art. 40 din Codul muncii, a proceda la reîncadrarea reclamantei şi la 
despăgubirea acesteia pentru paguba produsă prin neplata în întregime a drepturilor sale 
salariale prevăzute de lege, sume actualizate cu rata inflaţiei, urmând a proceda la efectuarea 
menţiunilor corespunzătoare în evidenţele salariale. 

Potrivit art. 38 din Codul muncii, „Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt 
recunoscute prin lege. Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile 
recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate.” Prin 
urmare, actul adiţional nr. 1/2011 la contractul individual de muncă al reclamantei, fiind 
încheiat cu încălcarea art. 1 din Legea nr. 285/2010, este lovit de nulitate absolută. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâtul Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului Bucureşti solicitând modificarea sentinţei în sensul 
admiterii excepţiei şi respingerii acţiunii ca fiind îndreptată împotriva unei persoane fără 
calitate procesuală pasivă. 

În motivare a arătat că instanţa de fond a ignorat cadrul legislativ în vigoare şi anume 
Legea nr.63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi 
didactic auxiliar din învăţământ, lege care a făcut obiectul controlului de constituţionalitate, 
iar prin Decizia nr.575/2011 Curtea Constituţională a constatat că obiecţia de 
neconstituţionalitate referitoare la dispoziţiile legii privind încadrarea şi salarizarea în anul 
2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ este neîntemeiată, caz în care 
legea este constituţională. 

Reclamanta a solicitat instanţei să constate că majorarea salariilor personalului 
didactic şi didactic auxiliar ar trebui să se facă cu un anumit coeficient de multiplicare fără a 
ţine cont de faptul că acest coeficient a fost modificat printr-un act normativ ulterior Legii 
nr.285/2010, ignorând astfel în mod vădit principiul efectului imediat al legii noi şi cadrul 
legislativ în vigoare, respectiv Legea nr.63/2011. 



Instanţa de judecată a arogat competenţe noi aplicând şi după data de 13 mai 2010 o 
lege a cărei aplicare în sistemul de învăţământ a încetat. 

Legiuitorul a statuat faptul că plata salariilor personalului didactic din învăţământ cu 
intrarea în vigoare a Legii nr.63/2011, se face raportat la modul de calcul prevăzut de lege, 
până la data de 31 decembrie 2011. 

 Mai arată că în mod eronat instanţa de fond a respins excepţia lipsei calităţii 
procesuale pasive a Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

O parte poate fi menţinută în proces în situaţia în care există raporturi juridice care să 
conducă la obligarea acesteia pentru a îndeplini obiectul dedus judecăţii.  

Prin definiţie raporturile juridice de muncă au caracter intuituu personae, presupun 
existenţa numai a două părţi contractante, spre deosebire de raporturile juridice civile şi cele 
comerciale.  

 Calitatea de angajator, aşa cum este definită această noţiune la art.10 şi art.14 din 
Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, o are numai conducătorul bibliotecii. 

 Potrivit prevederilor Legii nr.90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului 
României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului are calitate de organ de specialitate al administraţiei 
publice centrale cu funcţii publice specifice care implică exerciţiul autorităţii de stat şi funcţii 
de conducere, îndrumare şi control.  

În nici un caz Ministerul nu are calitate de angajator faţă de reclamantă întrucât nu 
poate, conform principiului specialităţii capacităţii de folosinţă, încheia contracte individuale 
de muncă cu personalul care lucrează în cadrul bibliotecilor centrale universitare, nu are 
competenţa de a recalcula salarii şi implicit nici de a plăti salarii.  

Activitatea bibliotecilor centrale universitare este reglementată de prevederile Legii 
învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completări le ulterioare (în 
vigoare la momentul întocmirii actului adiţional nr. 1/2011 la contractul de muncă), art. 137, 
care stipulează că în sistemul de învăţământ funcţionează, ca parte integrantă, o reţea de 
biblioteci specializate: biblioteci centrale universitare şi biblioteci pedagogice, ca instituţii cu 
personalitate juridică.  

Potrivit Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, art. 17, 18, 19, bibliotecile universitare sunt biblioteci de drept public sau de drept 
privat, care au ca utilizatori principali studenţii, cadrele didactice şi cercetătorii din 
instituţiile de învăţământ superior. Din această categorie fac parte şi bibliotecile centrale 
universitare, care sunt biblioteci de drept public, de importanţă naţională, cu personalitate 
juridică. Bibliotecile centrale universitare sunt parte integrantă a sistemului naţional de 
învăţământ şi participă la procesul de instruire, formare şi educaţie, precum şi la activitatea 
de cercetare din instituţiile de învăţământ superior; acestea pot avea şi departamente proprii 
de cercetare ştiinţifică.   

Personalul bibliotecilor se compune din: personal de specialitate; personal 
administrativ; personal de întreţinere (conform art. 44 (l) din Legea nr. 334/2002).  

Potrivit art. 45(1) şi 46 din acelaşi act normativ „Angajarea personalului de 
specialitate din bibliotecile finanţate din fonduri publice, cu personalitate juridică, se 
realizează prin concurs organizat de conducerea bibliotecii. potrivit legii”, iar „angajarea 
personalului administrativ şi de întreţinere stabilit prin organigrama bibliotecii se realizează 
în conformitate cu prevederile legale”.  

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 4 din Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice: „conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridică din subordinea 
ordonatorilor principali de credite sunt ordonatori secundari sau terţiari de credite, după 
caz”.  

Deci, în speţa dedusă judecăţii, calitatea de ordonator de credite îi aparţine 
directorului Bibliotecii Centrale Universitare şi nu ministrului.  

Totodată, potrivit art. 68 din Legea nr. 334/2002 „Bibliotecile de drept public dispun 
de autonomie administrativă şi profesională în raport cu autoritatea finanţatoare”.  

MECTS nu are calitate procesuală în cauză, întrucât gestionarea fondurilor alocate de 
la bugetul de stat se realizează conform autonomiei administrative, iar Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului a asigurat plata tuturor drepturilor băneşti, biblioteca 



centrală universitară având sarcina să repartizeze, să gestioneze sumele alocate din bugetul 
de stat cu această destinaţie.  

În drept, a invocat prevederile art. 299, art. 304 pct. 9 şi art. 3041 din Codul de 
procedură civilă, Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare (în vigoare la momentul încheierii actului adiţional la contractul de 
muncă), Legea 334/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 
284/2010, Legea nr. 285/2010.  

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

Recursul este nefondat şi urmează a fi respins ca atare. 
În esenţă, motivul de recurs vizează lipsa calităţii procesuale pasive a recurentului, 

faţă de împrejurarea că angajatoarea este Biblioteca Centrală Universitară, care are 
personalitate juridică. 

Se mai susţine că nu există raport juridic între recurentă şi reclamantă. 
Raportat la acestea, Curtea reţine că trebuie avut în vedere specificul raporturilor de 

muncă în cadrul unităţilor bugetare, în care deşi încheierea formală a contractului individual 
de muncă se face între unitate şi angajat, în fond, raportul este unul între stat şi angajat, 
întrucât sursa financiară din care se achită drepturile salariale este bugetul de stat, 
reglementarea raporturilor de muncă, a drepturilor şi obligaţiilor angajaţilor, a cauzelor 
răspunderii disciplinare, se face prin legi specifice, negocierea salarială este limitată, 
neputând fi negociate clauze referitoare la drepturile ale căror acordare şi cuantum sunt 
stabilite prin dispoziţii legale, cu alte cuvinte, statul se comportă ca un angajator în cazul 
acestor angajaţi. Ca atare, chemarea în judecată a Ministerului Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului se face în considerarea acestui raport juridic suis generic, ca 
reprezentând angajatorul sub aspect financiar în cadrul raportului de muncă. 

Sub acest aspect, se reţine calitatea acestuia de ordonator principal de credite ca şi 
dispoziţiile art. 18 al. 1 lit. a din Legea nr. 334/2002, ce stipulează că bibliotecile centrale 
universitare sunt subordonate Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi finanţate de către acesta. 

Trebuie observat că recurentul nu a fost obligat la plata drepturilor salariale pretinse, 
ci, în virtutea calităţii lui de ordonator de credite, la  alocarea fondurilor necesare plăţii 
acestor drepturi. 

Potrivit art. 20 alin. 4 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice: „conducătorii 
instituţiilor publice cu personalitate juridică din subordinea ordonatorilor principali de 
credite sunt ordonatori secundari sau terţiari de credite, după caz”.  

Prin urmare, directorul pârâtei Biblioteca Centrală Universitară (aceasta din urmă cu 
personalitate juridică, conform art. 137 din Legea nr. 84/1995, art. 17, 18, 19 din Legea nr. 
334/2002) este ordonator secundar de credite şi se afla în subordonarea recurentului care 
este ordonatorul principal de credite.  

De altfel, în acest sens şi-a exprimat poziţia procesuală însuşi recurentul prin cererea 
de recurs prin care a subliniat punctual că „întrucât gestionarea fondurilor alocate de la 
bugetul de stat se realizează conform autonomiei administrative, iar MECTS a asigurat plata 
tuturor drepturilor băneşti, biblioteca centrală universitară având sarcina să repartizeze, să 
gestioneze sumele alocate din bugetul de stat cu această destinaţie”. Or, prin această 
aserţiune, recurentul îşi recunoaşte calitatea de ordonator principal de credite şi implicit 
calitatea procesuală pasivă în cauză. (Judecător Dana Cristina Gârbovan) 

34. Dreptul la liberă circulaţie al cetăţenilor români în străinătate. Săvârşirea 
unei fapte ce constituie o ameninţare la adresa siguranţei publice 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 16/A din 17 februarie 2012  

Prin sentinţa civilă nr. 6055/F  din 17.11.2011 a Tribunalului Sălaj, a fost respinsă ca 
nefondată acţiunea reclamantei  Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia pentru 
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, privind restrângerea dreptului la 
libera circulaţie a pârâtului B.B.V..  



Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut că odată cu aderarea 
României la Uniunea Europeană la data de 1 ianuarie 2007, pentru circulaţia cetăţenilor 
români în UE – sunt aplicabile dispoziţiile Tratatului de Instituire a Comunităţii Europene şi 
în special art. 12, art. 18, art. 40, 44, 52 – precum şi Directiva 2004/38/CE şi Parlamentului 
European şi a Consiliului. 

 În temeiul acestor dispoziţii – cetăţenia Uniunii conferă oricărui cetăţean al Uniunii, 
un drept fundamental şi individual la libera circulaţie şi deplasare pe teritoriul statelor 
membre, sub rezerva limitărilor şi condiţiilor prevăzute de tratat şi a înscrisurilor adoptate în 
scopul aplicării acesteia. 

 Conform art. 6 din Directiva amintită cetăţenii Uniunii au dreptul de şedere pe 
teritoriul altui stat membru pe o perioadă de 3 luni fără nici o condiţie sau formalitate, în 
afara cerinţei de a deţine o carte de identitate sau un paşaport. 

 Art. 24 reglementează egalitatea de tratament din care se bucură orice cetăţean al 
Uniunii în raport cu resortisanţii statului gazdă. 

 De asemenea, art. 27 reglementează cazurile  de restrângere a dreptului de şedere şi 
care sunt motive de ordine publică, sănătate publică şi siguranţă publică. 

 Reclamantul îşi întemeiază acţiunea pe dispoziţiile art. 38 lit. b din Legea nr. 
284/2005. 

Art. 38 lit. b din Legea nr. 248/2005 prevede că ,,restrângerea exercitării dreptului la 
libera circulaţie în străinătate a cetăţenilor români poate fi dispusă pentru o perioada de cel 
mult 3 ani numai în condiţiile şi ,,cu privire la persoana a cărei prezenţă pe teritoriul unui 
stat, prin activitatea pe care o desfăşoară sau ar urma să o desfăşoare, ar aduce atingere gravă 
intereselor României sau, după caz, relaţiilor bilaterale dintre România şi acel stat”. 

Însă lit. a) al aceluiaşi act normativ prevede măsura restrângerii în situaţia în care,, cu 
privire la persoana care a fost returnata dintr-un stat in baza unui acord de readmisie 
incheiat intre Romania si acel stat”. 

Ori în speţă ne aflăm în situaţia prevăzută de art. 38 lit. a din Legea nr. 248/2005, 
având în vedere că pârâtul a fost returnat din Italia, situaţie în care conform art. 39 alin. 1 
măsura se dispune la Solicitarea Direcţiei Generale de Paşapoarte. Acest text de lege este însă 
inaplicabil pentru motivul că acest text de lege a fost abrogat prin art. II alin.1 lit. a) din Legea 
nr. 206/2010. 

Ca atare, dreptul său la libera circulaţie pe teritoriul statelor membre ale UE – nu 
poate fi restrâns – indiferent de statul care l-a remis în baza unui acord de readmisie, 
deoarece s-au încălcat dreptul la libera circulaţie garantat constituţional. 

 Legea nr.248/2005 nu stabileşte că prin simpla returnare dintr-un alt stat a unui 
cetăţean român trebuie să se dispună restrângerea dreptului acestuia la libera circulaţie, 
instanţa fiind abilitată să aprecieze, raportat la circumstanţele cauzei şi la persoana 
făptuitorului, dacă se impune sau nu o astfel de măsură iar raportat la probele administrate 
în cauză, instanţa apreciază că nu se justifică luarea acestor măsuri. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel în termenul legal reclamanta MINISTERUL 
ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR - DIRECŢIA PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI 
ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE, solicitând schimbarea sentinţei atacate în sensul 
admiterii cererii de chemare în judecată, cerere întemeiată pe  dispoziţiile  art. 38 lit. b din 
Legea nr.  248/2005. 

În motivarea apelului reclamanta a  invocat faptul că acţiunea sa nu s-a  întemeiat 
doar pe faptul că pârâtul a fost  îndepărtat de pe teritoriul Italiei la 9.10.2010, ci pe 
dispoziţiile art. 38 lit. b  coroborate cu  dispoziţiile art. 28 din Directiva  nr. 2004/38/CE, 
pentru motivul că pârâtul nu a respectat  condiţiile de şedere  în străinătate în momentul 
verificărilor  efectuate  de către autorităţile italiene competente, a săvârşit activităţi 
infracţionale pe teritoriul Statului Italian, că prezintă o ameninţare la  adresa  siguranţei 
naţionale. 

 De asemenea, instanţa a  încălcat şi  dispoziţiile  art. 27 ale aceleiaşi directive, prin 
faptul că nu a reţinut  că pârâtul, prin conduita sa a desfăşurat o activitate infracţională, de  
natură să aducă grave prejudicii morale  şi sociale  cetăţenilor europeni care desfăşoară 
activităţi salarizate în baza unor forme legale şi care  contribuie  la bugetele statelor pe 
teritoriul cărora muncesc. 



Din actele depuse la dosar  rezultă că pârâtul a avut  o activitate infracţională 
desfăşurată pe teritoriul Italiei, că prin conduita sa reprezintă o ameninţare reală şi serioasă 
la adresa  interesului fundamental al statului Italian. 

 Examinând  apelul declarat, prin prisma motivelor  invocate, curtea  apreciază apelul 
întemeiat  şi în consecinţă, urmează să-l admită pentru   următoarele considerente: 

Pârâtul a fost  expulzat din Italia la data de 9.10.2010 urmare condamnării pentru 
săvârşirea infracţiunii de furt, conform Decretului Prefecturii din provincia Modena, 
reţinându-se  că acesta, împreună cu alte persoane a spart geamul unui magazin de unde a 
sustras mai multe bunuri, că are un comportament care  prezintă pericol la siguranţa  
publică, prezenţa  lui pe teritoriul Italiei reprezentând  un atentat la siguranţa publică.  

În declaraţia dată în momentul returnării, pârâtul a precizat că motivul expulzării sale 
de pe teritoriul Statului Italian  l-a  constituit  săvârşirea  infracţiunii de furt, pentru care a 
fost  condamnat  la 9 luni închisoare. 

Raportat la această stare de fapt, curtea  constată că pârâtul, prin comportamentul său 
constituie o ameninţare gravă, concretă şi efectivă la adresa demnităţii, a siguranţei publice, 
încălcând astfel obligaţia stipulată  prin art. 5  din Legea nr.  248/2005, modificată şi 
completată prin OUG nr. 5/2006, în sensul de  a nu desfăşura activităţi de natură să 
compromită imaginea  României, ori să contravină obligaţiilor  asumate de România  prin 
documente internaţionale şi de  a respecta legislaţia statului în care se află. 

În contextul în care dreptul la liberă circulaţie se  circumscrie  respectării legislaţiei 
Statului Român precum şi tratativelor  şi convenţiilor ratificate de  România  şi care fac parte 
astfel din dreptul intern, curtea  constată că sunt  întrunite condiţiile prev. de art. 27 din 
Directiva  nr. 2004/38/CE, potrivit  căruia, restricţionarea  libertăţii de circulaţie se poate 
dispune pentru motive de  ordine publică, siguranţă naţională sau sănătate publică. 

Instanţa de fond a  pronunţat  o hotărâre  nelegală, urmare a  greşitei interpretări a 
dispoziţiilor  menţionate şi a neaplicării prev. art. 1  pct. 1  din Acordul încheiat între 
România şi Republica Italiană privind readmisia  persoanelor aflate în şedere  ilegală, 
ratificat  prin Legea nr.  173/1997 şi ale Obiectivului nr. 2  lit. d din HG nr. 1347/2007 pentru 
aprobarea planului de măsuri privind  sprijinirea cetăţenilor români aflaţi în Italia, 
coroborate cu prev. art. 38 lit. b din  Legea nr.  248/2005, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Potrivit  dispoziţiilor obiectivului nr. 2  lit. d  din actul normativ menţionat, care 
prevăd că autorităţile  judecătoreşti urmează să pronunţe o decizie vizând  interzicerea 
deplasării cetăţenilor expulzaţi, în Italia, pe o perioadă determinată, curtea va reţine că 
măsura  ce s-a solicitat să se dispună faţă de pârât este justificată, pentru faptele  penale  
săvârşite pe teritoriul Statului  Italian, aşa cum au fost reţinute în Decretul Prefecturii din 
Modena, din perspectiva  încălcării ordinii publice a  Statului Italian prin comportamentul 
infracţional pe teritoriul Italiei. 

În  acest context, măsura  interzicerii dreptului la liberă circulaţie nu se constituie ca o 
dublă sancţiune, ci face efectivă respectarea sancţiunii expulzării dispuse de Statul Italian, 
precum şi interdicţia de a se afla pe teritoriul acestui stat, luată de autorităţile italiene. 

Pentru aceste  considerente, în baza art. 296 alin. 1  Cod proc.civ., va admite apelul 
declarat de  reclamant şi în consecinţă, va  schimba sentinţa atacată în sensul că va admite 
cererea formulată de reclamantă împotriva pârâtului B.B.V. şi în consecinţă, va restrânge 
exercitarea de către pârât a dreptului de liberă circulaţie pe teritoriul Italiei pe o perioadă de 1 
an, cu începere de la 20 februarie 2012. (Judecător Ana Ionescu) 

 

35. Contestaţie în anulare specială. Admisibilitate pentru greşeli de fapt, iar nu 
pentru greşeli de judecată 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 16/RC din 3 februarie 2012  

Prin sentinţa civilă nr. 6909/21.05.2010 pronunţată de  Judecătoria  Cluj-Napoca, a 
fost admisă în parte acţiunea formulată de reclamanta C.I., în contradictoriu cu pârâtul Statul 
Român prin Ministerul Finanţelor Publice şi, în consecinţă, a fost obligat pârâtul să-i 



plătească reclamantei suma de 13.178,81 lei reprezentând valoarea actualizată a preţului 
achitat în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 32717/22.01.1997 încheiat în 
temeiul Legii nr. 112/1995. 

Prin aceeaşi sentinţă, a fost respins ca neîntemeiat capătul de cerere având ca obiect 
obligarea pârâtului sa restituie preţul de piaţă al apartamentului nr. 5 din Cluj-Napoca, str. B. 
nr. 19 înscris în CF nr. 126909 Cluj, achiziţionat prin contractul de vânzare – cumpărare mai 
sus menţionat. A fost obligat pârâtul să-i plătească reclamantei suma de 1366,50 lei cu titlu 
de cheltuieli de judecată. 

 Prin decizia civilă nr. 418/21.09.2010 a Tribunalului Cluj, au fost respinse ca 
nefondate apelurile declarate de reclamanta C.I. şi de pârâtul Statul Român prin Ministerul 
Finanţelor Publice împotriva Sentinţei civile nr. 6909/21.05.2010 pronunţate de  Judecătoria  
Cluj-Napoca,  care a fost  păstrată în întregime şi a fost  respinsă cererea apelantei privind 
obligarea  pârâţilor la plata  cheltuielilor de judecată. 

 Decizia a fost atacată cu recurs de către reclamanta C.I..  
 Prin decizia civilă nr. 5149 din 08.12.2011 pronunţată de Curtea de Apel Cluj s-a 

perimat recursul declarat de reclamanta C.I. împotriva deciziei civile nr. 418/R din 21 
septembrie 2009, pronunţată de Tribunalul Cluj, sentinţa fiind menţinută. 

 La data de 16 decembrie 2011 contestatoarea C.I. a formulat contestaţie în anulare 
împotriva deciziei civile nr. 5149/A/ din 08.12.2011 a Curţii de Apel Cluj solicitând 
admiterea contestaţiei în anulare, casarea deciziei, respingerea excepţiei perimării şi 
rejudecarea fondului cu admiterea acestuia. 

 În motivarea contestaţiei arată că prin încheierea din 02.12.2010 instanţa de recurs a 
dispus suspendarea judecăţii dosarului în temeiul art. 242 alin. 2 C.proc.civ. constatând lipsa 
părţilor de la dezbateri. 

 Ulterior, la 08.12.2011 deşi contestatoarea a formulat la 14.11.2011 cerere de repunere 
pe rol a cauzei, instanţa de recurs a invocat din oficiu excepţia perimării pe care a admis-o. 

 Instanţa de recurs nu a observat la data de 02.12.2010 şi 08.12.2011 împrejurarea că 
intimatul Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice a solicitat judecarea cauzei şi în 
lipsa acestuia de la dezbateri. 

 Având în vedere că a formulat cerere de repunere pe rol a cauzei la data de 14.11.2011, 
consideră că operează întreruperea termenului de perimare, astfel că instanţa nu trebuia să 
invoce excepţia perimării ci să repună cauza pe rol şi să soluţioneze fondul recursului. 

 Analizând decizia, prin prisma motivelor de contestaţie în anulare 
invocate, instanţa reţine că cererea nu este fondată. 

Contestatoarea susţine că instanţa de recurs nu a observat la data de 02.12.2010 şi 
08.12.2011 împrejurarea că intimatul Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice a 
solicitat judecarea cauzei şi în lipsa acestuia de la dezbateri. 

Curtea constată că în dosarul Curţii de Apel Cluj unde s-a pronunţat decizia nr. 
5149/A/ din 08.12.2011, atacată cu prezenta contestaţie în anulare, nu există nici o cerere 
formulată de intimatul Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice, de nici un fel, şi prin 
urmare nici de judecare a cauzei în lipsă. 

Faptul că în alte stadii procesuale s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă nu are nici o 
relevanţă deoarece pentru fiecare stadiu procesual se cere aplică toate regulile fără a se 
împrumuta poziţia procesuală a părţii din alt stadiu procesual, după cum rezultă din 
dispoziţiile art. 298 Cod procedură civilă care prevăd că „Dispoziţiile de procedură privind 
judecata în prima instanţa se aplică şi în instanţa de apel, în măsura in care nu sunt 
potrivnice celor cuprinse in prezentul titlu.“ 

Dacă ar fi posibilă împrumutarea unor acte de procedură de la un stadiu procesual la 
altul s-ar ajunge, de exemplu, la situaţia invocării în apel a unei perioade pentru care dosarul 
a fost suspendat la fond pentru împlinirea termenului de perimare în apel sau a faptului că la 
fond s-a achitat o taxă de timbru astfel că nu ar mai fi necesară timbrarea în căile de atac ori 
altele asemenea. 

Dar, cât timp dispoziţiile de procedură privind judecata în prima instanţa se aplica şi 
în instanţa de apel, respectiv în recurs, iar aceste norme de procedură se referă şi la cererea 
de judecare în lipsă rezultă că aceste dispoziţii de procedură se aplică independent în fiecare 
stadiu procesual. 



 Având în vedere că a formulat cerere de repunere pe rol a cauzei la data de 14.11.2011, 
contestatoarea consideră că operează întreruperea termenului de perimare, astfel că instanţa 
nu trebuia să invoce excepţia perimării ci să repună cauza pe rol şi să soluţioneze fondul 
recursului. 

 Această chestiune nu se poate constitui în noţiunea de eroare materială dat fiind că 
motivul prevăzut de art. 318 teza 1 C.pr.civilă, prevede că o hotărâre dată în recurs poate fi 
retractată dacă a fost rezultatul unei greşeli materiale, şi se referă la erori materiale evidente, 
în legătură cu aspectele formale ale judecăţii recursului, ca respingerea greşită a unui recurs 
tardiv, anularea greşită ca netimbrat sau ca făcut de un mandatar fără calitate şi altele 
asemănătoare, pentru verificarea cărora nu este necesară reexaminarea fondului sau 
reaprecierea probelor. 

Prin urmare, greşelile instanţei de recurs care pot deschide calea contestaţiei în 
anulare sunt greşeli de fapt şi nu greşeli de judecata, de apreciere a probelor ori de 
interpretare a dispoziţiilor legale. 

 Ori chestiunea analizării cererii de repunere pe rol a cauzei la data de 14.11.2011 a fost 
dezbătută prin decizia atacată iar o nouă analiză ar transforma contestaţia în anulare într-un 
recurs la recurs, respectiv s-ar impune a se stabili dacă în mod corect s-a soluţionat cererea 
de repunere pe rol. Aprecierile pe care le face contestatorul necesită o analiză în drept şi nu se 
încadrează prin urmare în noţiunea de greşeală materială. 

În sensul textului citat, "greşeală materială" înseamnă greşeala de ordin procedural, 
de o asemenea gravitate încât a avut drept consecinţă darea unei soluţii greşite. 

Cu alte cuvinte, trebuie să fie vorba despre acea greşeală pe care o comite instanţa 
prin confundarea unor elemente importante sau a unor date materiale şi care determină 
soluţia pronunţată. 

Legea are în vedere greşeli materiale cu caracter procedural care au dus la 
pronunţarea unei soluţii eronate. În aceasta categorie intră greşeli comise prin confundarea 
unor date esenţiale ale dosarului cauzei. 

Prin urmare, greşelile instanţei de recurs care deschid calea contestaţiei în anulare 
sunt greşeli de fapt şi nu greşeli de judecată, de apreciere a probelor, ori de interpretare a 
dispoziţiilor legale. 

Astfel, contestaţia în anulare nu constituie un mijloc de reformare a unei hotărâri date 
în recurs, întrucât este ţinută să verifice numai dacă există vreunul din motivele limitativ 
prevăzute de lege ce permit să examineze justeţea soluţiei pronunţate prin prisma motivelor 
limitativ enumerate. 

 În speţă chestiunea considerată de contestatoare ca şi greşeală materială, analiza 
cererii de repunere pe rol a cauzei la data de 14.11.2011, a fost analizată de instanţa de recurs, 
or o astfel de analiză exclude o greşeală de fapt, o omisiune, chiar dacă contestatoarea 
consideră că instanţa de recurs nu a dat o interpretarea corectă, aceasta fiind o chestiune de 
judecată iar nu o omisiune sau o eroare de fapt. 

Faţă de acestea, în temeiul prevederilor art. 317 şi 318 Cod procedură civilă, curtea 
urmează să respingă ca nefondată contestaţia în anulare declarată de contestatoarea C.I. în 
contradictoriu cu intimatul STATUL ROMÂN prin MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
împotriva deciziei civile nr. 5149/A/ din 08.12.2011 a Curţii de Apel Cluj, pe care o va 
menţine. (Judecător Ioan Daniel Chiş) 

 

36. Nulitatea contestaţiei în anulare de drept comun. Neindicarea expresă şi 
concretă a motivelor contestaţiei 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 18/RC din 10 februarie 2012  

Prin contestaţia în anulare înregistrată la  Curtea de Apel Cluj, contestatorul C.H.E., 
în contradictoriu cu STATUL ROMÂN prin MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, a 
solicitat anularea deciziei civile nr. 61/11.01.2012 a  Curtea de Apel Cluj. 

Contestatorul a învederat instanţei că motivele prezentei contestaţii în anulare le va 
formula separat, în urma motivării deciziei atacate. 



În şedinţa publică din 10.02.2012, Curtea, din oficiu, în temeiul art.137 alin.1 C.pr.civ. 
raportat la art.133 C.pr.civ. coroborat cu art.320 C.pr.civ., a invocat excepţia nulităţii 
contestaţiei în anulare pentru neindicarea obiectului  şi a motivelor concrete de fapt şi de 
drept pe care aceasta se sprijină.  

În conformitate cu prevederile art.137 alin. 1 C.pr.civ., Curtea se va pronunţa asupra 
excepţiei nulităţii cererii, excepţie de procedură care face de prisos cercetarea în fond a 
contestaţiei în anulare. 

Astfel, Curtea reţine că prin decizia civilă nr. 61/11.01.2012 a  Curţii de Apel Cluj, s-a 
admis recursul declarat de pârâtul STATUL ROMÂN prin MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE, împotriva deciziei civile nr. 427 din 12 octombrie 2011 a Tribunalului Cluj, pe care 
a modificat-o în sensul că a admis apelul declarat de pârâtul STATUL ROMÂN prin 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE  împotriva sentinţei civile nr. 5146/30.03.2011 a 
Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care a schimbat-o în sensul că a respins ca nefondată acţiunea 
formulată de reclamanta C.A. şi continuată de moştenitorul acesteia, reclamantul C.H.E., în 
contradictoriu cu pârâtul Ministerul Finanţelor Publice. 

Aşa cum s-a arătat,  prin prezenta contestaţie în anulare, contestatorul C.H.E. a 
solicitat anularea deciziei civile nr. 61/11.01.2012 a  Curţii de Apel Cluj, şi a menţionat că 
motivele le va formula separat, în urma motivării deciziei atacate. 

 Mai trebuie sesizat însă că cererea formulată de contestator nu indică în concret nici 
unul dintre motivele contestaţiei în anulare prevăzute de art. 317 şi art.318 C.pr.civ., ci indică 
doar generic faptul că cererea se întemeiază pe dispoziţiile art. 317 şi urm. C.pr.civ. 

Contestaţia în anulare este o cale  de atac extraordinară, de retractare, comună şi 
nesuspensivă de executare care se poate exercita numai împotriva hotărârilor irevocabile, în 
cazurile şi condiţiile expres prevăzute de lege, fiind reglementată de dispoziţiile expres 
prevăzute de art.317 - art.321 C.pr.civ cuprinse în Titlul V intitulat „Căile extraordinare de 
atac”, capitolul I1.   

Fiind o cale extraordinară de retractare a hotărârilor judecătoreşti, contestaţia în 
anulare este de competenţa instanţei a cărei hotărâre se atacă, indiferent de motivul care se 
invocă, astfel încât Curtea de Apel Cluj este competentă să soluţioneze prezenta contestaţie 
care, potrivit art.320 alin.1 C.pr.civ., se judecă de urgenţă şi cu precădere.  

Spre deosebire de apel şi recurs a căror motivare este legată de cunoaşterea 
conţinutului hotărârii atacate prin aceste căi de atac, contestaţia în anulare, în principiu, 
poate fi exercitată chiar mai înainte de redactarea hotărârii a cărei anulare se solicită, cum 
este şi cazul prezentei cereri.  

Întrucât dispoziţiile legale în materie nu cuprind norme  derogatorii de la cele de 
drept comun, urmează ca, în ceea ce priveşte cuprinsul cererii de contestaţie, să fie pe deplin 
aplicabile dispoziţiile de drept comun ale art.82 şi art.112 C.pr.civ., arătându-se însă, numele 
şi domiciliul contestatorului, precum şi numele şi domiciliul intimatului, hotărârea care se 
atacă şi totodată, temeiurile contestaţiei, motivele acesteia în fapt şi în drept. 

 Cu alte cuvinte, din combinarea art.82 şi a art.112 C.pr.civ., prevederile acestuia din 
urmă referitoare la cuprinsul cererii de chemare în judecată aplincându-se mutatis mutandis, 
prin analogie, partea va trebui să îşi motiveze contestaţia, arătând toate  împrejurările de fapt 
şi dispoziţiile legale pe care se sprijină în cererea sa şi care justifică cercetarea şi admiterea 
căii extraordinare de atac. „Motivele” reprezintă de fapt „cauza” contestaţiei în anulare, adică 
temeiul ei juridic. Cauza contestaţiei în anulare este nelegalitatea hotărârii constând în 
vreuna dintre deficienţele arătate expres şi limitativ de art.317 şi de art.318 C.pr.civ. 

Judecata prezentei contestaţii în anulare se face potrivit regulilor aplicabile  la 
instanţa de recurs astfel încât potrivit art.316 C.pr.civ. în speţă sunt incidente dispoziţiile 
art.133 Cpr.civ. 

 Art. 133 alin.1  C.pr.civ. prevede că „Cererea de chemare în judecată care nu cuprinde 
numele reclamantului sau al pârâtului, obiectul ei sau semnătura, va fi declarată nulă.“ 

 Deşi , în principiu elementele cererii de chemare în judecată reglementate de art.82 şi 
art.112 C.pr.civ., sunt prevăzute în interesul pârâtului, în cauză al intimatului, totuşi 
elementul esenţial referitor la obiectul cererii depăşeşte interesul privat al intimatului, pentru 
că nu este permis ca instanţa de judecată să fie sesizată cu cereri, pe care în lipsa elementelor 
esenţiale să nu le poată rezolva, dar pe care trebuie să le păstreze pe rol, astfel încât nulitatea  



cererii neregulat făcute poate fi invocată şi din oficiu. De altfel, termenii utilizaţi de art.133 
alin.1 „ … va fi declarată nulă” justifică aprecierea caracterului imperativ al acestei norme.  

 Prin urmare, făcând aplicarea art. 133 alin.1 C.pr.civ., Curtea constată că în înţelesul 
acestui text legal,  cel ce formulează cererea de contestaţie în anulare trebuie să indice şi 
motivul sau motivele concrete ale acesteia. În speţă obiectul generic al cererii îl reprezintă 
contestaţia în anulare a hotărârii mai sus arătate însă Curtea constată că obiectul doar atunci 
se poate socoti ca fiind indicat în conformitate cu prevederile legale menţionate anterior în 
condiţiile în care poate fi determinat cu suficientă claritate şi precizie. 

 Indicarea în mod generic a dispoziţiilor art. 317 şi urm. C.pr.civ., fără a indica expres 
şi concret motivele contestaţiei în anulare, nu este de natură a duce la concluzia că  exigenţele 
art. 133 alin.1 C. pr.civ. au fost pe deplin respectate. 

Pentru aceste considerente de fapt şi de drept şi având în vedere că   numitul 
contestator nu a înţeles să îşi motiveze contestaţia, arătând toate  împrejurările de fapt şi 
dispoziţiile legale pe care se sprijină în cererea sa şi care justifică cercetarea şi admiterea căii 
extraordinare de atac Curtea, în temeiul art.137 alin.1 coroborat cu art.133 alin.1 C.pr.civ., va 
admite excepţia nulităţii cererii de contestaţie, iar în temeiul art.320 alin.3 C.pr.civ., va 
constata nulă contestaţia în anulare declarată de contestatorul C.H.E. împotriva deciziei 
civile nr. 61/R din 11.01.2012 a Curţii de Apel Cluj, pe care o menţine. 

Ţinând seama de faptul că hotărârea irevocabilă supusă prezentei contestaţii nu se 
aduce la îndeplinire pe cale de executare silită,  precum şi de faptul că prezenta contestaţie a 
fost declarată nulă, contestatorul are posibilitatea de a formula, în termenul prevăzut de 
art.319 alin.2 teza II C.pr.civ., o nouă contestaţie în anulare, cu respectarea cerinţelor de fond 
şi formă prevăzute de lege. (Judecător Anca Adriana Pop) 

 

37. Revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 7 C.pr.civ. Lipsa identităţii 
de obiect şi de cauză. Respingere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 13/RR din 8 februarie 2012 

Prin cererea înregistrată în 21.11.2011  revizuientul P.L. a solicitat în contradictoriu cu 
intimaţii P.C., L.V.E., L:D., L.D. revizuirea decizia civilă nr. 388/A/2011 pronunţată de 
Tribunalul Cluj, invocând motivul de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 7 C.Pr.Civ. 
Revizuientul a solicitat revizuirea decizia civilă nr. 388/A/2011 pronunţată de Tribunalul Cluj 
pentru motivul prevăzut de art. 322 pct. 2 C.Pr.Civ. , instanţa acordând mai mult decât s-a 
cerut, pronunţându-se ultra petita. 

În motivarea cererii de revizuire s-a arătat că există două hotărâri definitive 
potrivnice, date de instanţe de acelaşi grad, în una şi aceeaşi pricină, între aceleaşi persoane, 
având aceeaşi calitate. Astfel, în opinia revizuientului cele două hotărâri potrivnice sunt 
sentinţa civilă nr. 7749/2008 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca, rămasă definitivă prin 
decizia civilă nr.229/A/2009 a Tribunalului Cluj, pe de o parte, şi decizia civilă nr. 
388/A/2011, pe de altă parte. 

Revizuientul P.L. a  arătat că sunt îndeplinite cerinţele art. 322 pct. 7 C.Pr.Civ. 
deoarece ambele părţile au figurat în ambele procese, există identitate de pricină chiar dacă 
petitul este formulat diferit în cele două cereri, dacă scopul final urmărit este acelaşi. S-a 
arătat că scopul urmărit de părţi este acela de a se stabili dreptul de proprietate asupra 
terenului în suprafaţă de 500 mp., situat în Cluj-Napoca, str. R., nr. 19, înscris în C.F. 23286 
Cluj-Napoca. În dosar revizuientul a avut calitatea de reclamant alături de soţia sa şi 
instanţele de fond şi de apel au constat simulaţia contractelor autentice de vânzare-
cumpărare nr. 9317/1981 şi nr. 9318/1981 şi au stabilit dreptul de proprietate exclusiv în 
favoarea sa asupra terenului în litigiu. Prin sentinţa civilă nu. 7749/2008 pronunţată de 
Judecătoria Cluj-Napoca şi prin Decizia civilă nr. 229/A/2009 instanţa a stabilit că 
revizuientul a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 500 mp. în 
temeiul „contractului de vânzare-cumpărare „încheiat la data de 01.06.1970 cu pârâţii L.V. şi 
L.V.E., pe de altă parte. 



Prin decizia civilă 388/A/2011 Tribunalul Cluj a nesocotit efectul autorităţii de lucru 
judecat şi a stabilit că intimatul P.C. ar fi participat la încheierea contractului sub semnătură 
privată, stabilindu-i-se acestuia un drept de proprietate, fără a se preciza în ce cotă. 

În opinia revizuientului există identitate de obiect între cele două pricini deoarece 
soluţionarea litigiului porneşte de la reglementarea dreptului de proprietate asupra terenului 
în litigiu. Prin urmare, cele reţinute prin  sentinţa civilă 7749/2008 completate prin decizia 
civilă nr. 229/A/2009 nu pot duce decât la concluzia contrară celei reţinute de tribunal în 
decizia civilă nr. 388/A/2011 anume că reclamantul a dobândit în mod exclusiv dreptul de 
proprietate asupra terenului în litigiu.  

Prin întâmpinare, intimatul P.C. a solicitat respingerea cererii de revizuire ca 
nefondată, cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea întâmpinării s-a arătat că nu sunt întrunite cerinţele art. 322 pct. 7 
C.Pr.Civ.  deoarece deciziile invocate de revizuient vizează dosare care au obiecte diferite: 
decizia civilă nr. 229/A/2009 a avut ca obiect simulaţia a două contracte de vânzare-
cumpărare autentice încheiate în 1981, iar decizia civilă nr. 388/A/2011 se constată simulaţia 
unui contract de vânzare-cumpărare sub semnătură privată încheiat în 1970. Aşadar nu se 
poate reţine că sunt două hotărâri potrivnice. Pe de altă parte nu este îndeplinită condiţia 
identităţii de părţi. 

În ceea ce priveşte cel de-al doilea motiv de revizuire acesta este nefondat, instanţa s-a 
pronunţat numai cu privire la ce s-a solicitat de reclamanţi. 

În şedinţa publică din 11.01.2012 curtea a dispus disjungerea petitului al doilea de 
revizuire întemeiat pe dispoziţiile art. 322 pct. 2 C.Pr.Civ. şi a dispus declinarea acestei cereri 
în favoarea tribunalului, având în vedere dispoziţiile art. 323 al.1 C.Pr.Civ. deoarece decizia a 
cărei revizuire se solicita era pronunţată de tribunal. 

Prin urmare, curte va analiza numai primul motiv de revizuire invocat, întemeiat pe 
dispoziţiile art. 322 pct 7 C.Pr.Civ.  

Analizând cererea de revizuire curtea reţine următoarele: 
Potrivit dispoziţiilor art. 322 pct. 7 C.Pr.Civ.  dacă există hotărâri potrivnice, date de 

instanţe de acelaşi grad sau de grade deosebite, în una şi aceeaşi pricină, între aceleaşi 
persoane, având aceeaşi calitate. 

Revizuirea este o cale extraordinară de atac de retractare care poate fi utilizată numai 
pentru motivele expres prevăzute de art. 322 C.Pr.Civ. Astfel cererea de revizuire întemeiată 
pe dispoziţiile art. 322 pct. 7 C.Pr.Civ. poate fi admisibilă dacă sunt îndeplinite cumulativ mai 
multe condiţii: să existe hotărâri definitive potrivnice, cele două hotărâri trebuia să fie date în 
aceeaşi pricină, dar în dosare diferite,  să existe identitate de părţi, obiect şi cauză. Din cele 
mai sus reţinute rezultă că acest motiv de revizuire devine incident când s-a încălcat 
principiul puterii de lucru judecat.  

Verificând susţinerile revizuientului curtea constată că prin  sentinţa civilă  
7749/2008 , pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca, s-a constat nulitatea absolută  a 
contractului de vânzare-cumpărare nr. 9317/1981 şi a contractului de vânzare-cumpărare nr. 
9318/1981 fiind obligaţi pârâţii L.V. şi L.V. să încheia contract de vânzare-cumpărare cu 
reclamanţii P.L. şi P.N.  cu privire la terenul în suprafaţă de 500 mp., înscris în C.F. 23286 
Cluj-Napoca, în caz contrar prezenta hotărâre să ţină locul actului autentic. Această sentinţă 
a fost menţinută prin decizia civilă nr. 229/A/2009 pronunţată de Tribunalul Cluj.  

Prin decizia civilă nr. 388/A/2011 pronunţată de Tribunalul Cluj s-a constatat 
simulaţia antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat în 01.07.1970 între L.V. şi L.V. şi 
pârâtul P.L. cu privire la terenul de 500 mp., înscris în C.F. 23286 Cluj-Napoca, reţinându-se 
că în realitate cumpărători ai acestui imobil sunt reclamantul P.C. şi fratele său P.L.. 

Prin urmare curtea constată că nu sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate ale 
cererii de revizuire, mai sus invocate întrucât nu există identitate de obiect şi de cauză. În 
primul dosar s-au constat simulate două contracte de vânzare-cumpărare încheiate în formă 
autentică în 1981 iar în cel de-al doilea dosar se solicită constatarea simulaţiei unui 
antecontract încheiat în 1970. Prin urmare chiar dacă obiectul acţiunilor este constatarea 
simulaţiei este de remarcat că este vorba de raporturi juridice diferite decurgând din 
contracte diferite, respectiv contract de vânzare-cumpărare şi un antecontract de vânzare-



cumpărare. Împrejurarea, că ambele contracte vizau acelaşi imobil, nu conduce la concluzia 
că ambele cauze au acelaşi obiect şi aceeaşi cauză.  

Pe de altă parte, atât doctrina cât şi practica judiciară au reţinut  că admisibilitatea 
cererii de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 7 C.Pr.Civ. este posibilă numai dacă 
partea nu avut cunoştinţă de existenţa primei hotărâri, ori dacă, în cel de-al doilea litigiu, 
invocându-se autoritatea de lucru judecat instanţa a omis să soluţioneze această excepţie.   

Din hotărârile invocate rezultă că nici aceste condiţii nu sunt îndeplinite, revizuientul 
a avut calitate de reclamant în prima decizie invocată, deci nu se poate prevala de faptul că nu 
a cunoscut litigiul, iar în al doilea proces a fost invocată excepţia autorităţii de lucru judecat şi 
aceasta a fost analizată de instanţa de apel. 

Pentru aceste considerente, curtea va respinge ca nefondată cererea de revizuire 
deoarece nu sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 312 pct. 7 C.Pr.Civ.  

În temeiul art. 274 C.Pr.Civ. curtea va obliga recurentul să plătească intimatului P.C.  
suma de 620 lei, cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocaţial (Judecător Tania 
Antoaneta Nistor) 

 

38. Conflcit negativ de competenţă. Divorţ. Soţi care nu au avut domiciliul 
comun. Pârât încarcerat în penitenciar. Stabilirea competenţei în favoarea 

judecătoriei în circumscripţia căreia este situat penitenciarul 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, decizia nr. 5/F din 16februarie 2012  

Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Bistriţa, reclamanta B.L.A., cu 
domiciliul în Bistriţa, str. T., apt. 50,  a chemat în judecată pe pârâtul L.N.I., cu domiciliul în 
Penitenciarul Bistriţa, str. T., nr. 22, solicitând instanţei să dispună desfacerea căsătoriei 
înregistrată sub nr. 137/04.11.2010 la Primăria municipiului Gherla, din vina pârâtului, 
precum şi, reluarea de către reclamantă a numelui avut înainte de căsătorie, acela de „B.”. 

Prin sentinţa civilă nr. 9753 din 07.11.2011 a Judecătoriei Bistriţa, s-a admis excepţia 
necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Bistriţa în soluţionarea cererii de chemare în 
judecată formulată de către reclamanta L.L.A., în contradictoriu cu pârâtul L.N.I. şi, în 
consecinţă, s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Gherla. 

Pentru a pronunţa această hotărâre,  instanţa a invocat din oficiu, la termenul de 
judecată din data de 07. 11. 2011, excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Bistriţa în 
soluţionarea cauzei. 

Analizând  excepţia invocată prin prisma temeiurilor juridice aplicabile, instanţa de 
fond a reţinut că din certificatul de căsătorie aflat la fila 4, rezultă că părţile s-au căsătorit la 
data de 04. 11. 2011, căsătoria lor fiind înscrisă în registrul stării civile al primăriei Gherla sub 
nr. 137/2010. 

Dispoziţiile procesuale inserate în cadrul art. 137 al. 1 Cod procedură civilă, dispoziţii 
cu caracter imperativ, instituie în sarcina instanţei de judecată obligaţia soluţionării cu 
prioritate a excepţiilor de procedură sau de fond care fac de prisos cercetarea în fond a cauzei.  

Conform art. 607 din Codul de procedură civilă „Cererea de divorţ este de competenţa 
judecătoriei în circumscripţia căreia se află cel din urmă domiciliu comun al soţilor.” 

Instanţa de fond a reţinut că părţile nu au avut un domiciliu comun, iar căsătoria a 
fost încheiat pe raza oraşului Gherla. 

Având în vedere că dispoziţiile legale precizate sunt cu caracter imperativ, fiind vorba 
despre o competenţă teritorială specială, nefiind permise derogări în privinţa competenţei, în 
considerarea dispoziţiilor art. 607 raportat la art. 137 Cod procedură civilă, instanţa a admis 
excepţia necompetenţei teritoriale ca fiind întemeiată şi, în consecinţă, a declinat competenţa 
de soluţionare a prezentei cauze în favoarea Judecătoriei Gherla.   

Prin sentinţa civilă nr. 10 din data de 10.01.2012 a Judecătoriei Gherla,, s-a admis 
excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Gherla, invocată din oficiu şi s-a declinat 
competenţa de soluţionare a acţiunii civile formulate de reclamanta L.L.A., în contradictoriu 
cu pârâtul L.N.I., în favoarea Judecătoriei Bistriţa. 



S-a constatat existenţa conflictului negativ de competenţă între Judecătoria Gherla şi 
Judecătoria Bistriţa şi s-a înaintat dosarul  instanţei superioare comune, respectiv Curţii de 
Apel Cluj – Secţia civilă, în vederea soluţionării conflictului negativ de competenţă. 

Analizând excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Gherla, invocate din 
oficiu, instanţa a reţinut că pârâtul este o persoană privată de libertate, căsătoria cu 
reclamanta fiind încheiată la data de 04.11.2010 în timpul executării de către acesta a 
pedepsei închisorii în Penitenciarul Gherla, astfel cum ambele părţi au recunoscut.  

Prin urmare, părţile nu au avut niciodată domiciliu comun. În aceste condiţii, instanţa 
competentă a soluţiona cererea de divorţ este instanţa de la domiciliul pârâtului. Locul 
încheierii căsătoriei este o împrejurare lipsită de relevanţă la stabilirea competenţei în 
materia divorţului. 

Potrivit art. 13 din Decretul nr. 31/1954, „domiciliul unei persoane este acolo unde îşi 
are locuinţa statornică sau principală”. Faţă de împrejurarea că locul ultimului domiciliu al 
pârâtului este o chestiune de fapt, dovada lui se poate face, în principiu, cu orice mijloc de 
probă admis de lege. 

Instanţa a apreciat că domiciliul pârâtului, în sensul art. 5 şi 607 C.pr.civ. este în 
prezent locul de deţinere. Aceasta pentru că, în dreptul procesual civil noţiunea de domiciliu 
trebuie interpretată în sens larg, reprezentând nu atât locuinţa statornică sau principală, ci 
adresa unde pârâtul locuieşte efectiv (Trib. Suprem. S. civ., decizia nr. 230/1977). Din 
probele administrate rezultă că pe parcursul litigiului pârâtul a fost încarcerat în 
Penitenciarele Bistriţa, Dej şi Gherla. Din dovezile de îndeplinire a procedurii de citare 
rezultă că pârâtul s-a aflat în general încarcerat în Penitenciarul Bistriţa, el însuşi solicitând 
citarea şi comunicarea tuturor actelor de procedură în această locaţie. În consecinţă, instanţa 
apreciază că domiciliul procesual al pârâtului este în cadrul Penitenciarului Bistriţa. 

 Având în vedere că Judecătoria Gherla este necompetentă absolut a soluţiona 
prezenta cauză, instanţa a admis excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Gherla 
invocată din oficiu şi a declinat competenţa de soluţionare a prezentei cauze în favoarea 
Judecătoriei Bistriţa. 

Constatându-se conflictul negativ de competenta între Judecătoria Gherla si 
Judecătoria Bistriţa, în temeiul dispoziţiilor art. 20 pct. 2 C.pr.civ., a fost sesizată Curtea de 
Apel Cluj în vederea pronunţării regulatorului de competenţă, potrivit art. 22 alin. 2 C.pr.civ. 

Curtea, investită cu soluţionarea conflictului negativ de competenţă dintre 
Judecătoria Bistriţa şi Judecătoria Gherla, în temeiul art.22 alin.2 C.pr.civ., reţine 
următoarele: 

Potrivit dispoziţiilor art. 607 C.pr.civ. „Cererea de divorţ este de competenţa 
judecătoriei în circumscripţia căreia se află cel din urmă domiciliu comun al soţilor. Dacă 
soţii nu au avut un domiciliu comun (…), judecătoria competentă este aceea în 
circumscripţia căreia îşi are domiciliul pârâtul (…)”. 

Din interpretarea per a contrario a dispoziţiilor art. 19 C.pr.civ. rezultă că în cauza 
pendinte competenţa teritorială este exclusivă. 

În speţă, pârâtul este o persoană privată de libertate, căsătoria cu reclamanta fiind 
încheiată la data de 04.11.2010 în timpul executării de către acesta a pedepsei închisorii în 
Penitenciarul Gherla, astfel cum ambele părţi au recunoscut.  

Prin urmare, părţile nu au avut niciodată domiciliu comun. În aceste condiţii, instanţa 
competentă a soluţiona cererea de divorţ este instanţa de la domiciliul pârâtului. Locul 
încheierii căsătoriei este o împrejurare lipsită de relevanţă la stabilirea competenţei în 
materia divorţului. 

Potrivit art. 13 din Decretul nr. 31/1954, „domiciliul unei persoane este acolo unde îşi 
are locuinţa statornică sau principală”. Faţă de împrejurarea că locul ultimului domiciliu al 
pârâtului este o chestiune de fapt, dovada lui se poate face, în principiu, cu orice mijloc de 
probă admis de lege. 

În dreptul procesual civil noţiunea de domiciliu trebuie interpretată în sens larg, 
reprezentând nu atât locuinţa statornică sau principală, ci adresa unde pârâtul locuieşte 
efectiv.  

Din probele administrate rezultă că pe parcursul litigiului pârâtul a fost încarcerat în 
Penitenciarele Bistriţa, Dej şi Gherla. Din dovezile de îndeplinire a procedurii de citare 



rezultă că pârâtul s-a aflat în general încarcerat în Penitenciarul Bistriţa, el însuşi solicitând 
citarea şi comunicarea tuturor actelor de procedură în această locaţie, în şedinţa publică din 
12.09.2011. 

Având în vedere că la data cererii de chemare în judecată pârâtul era încarcerat în 
Penitenciarul Bistriţa, precum şi faptul că el însuşi a învederat instanţei  ca toate actele de 
procedură să îi fie comunicate pe adresa locului de deţinere, Curtea  apreciază că domiciliul 
procesual al pârâtului este în cadrul Penitenciarului Bistriţa, locul unde pârâtul locuieşte 
efectiv. 

Pentru aceste considerente, Curtea în temeiul art.22 alin.5 C.pr.civ. va soluţiona 
conflictul negativ de competenţă în sensul stabilirii competenţei teritoriale de soluţionare a 
cauzei în favoarea Judecătoriei Bistriţa. (Judecător Anca Adriana Pop) 


