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1. Spor pentru vechime în muncă. Cuantum prevăzut în contractul 
colectiv de muncă unic la nivel naţional. Îndreptăţire.

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 202/R din 22 ianuarie 2013

Prin cererea înregistrată la numărul de mai sus, reclamantul M.V.P. a chemat în judecată pe 
pârâta  S.C.  „G.R.A.R.”  S.A.  Bucureşti,  solicitând  instanţei  obligarea  acesteia  la  plata  sumei 
reprezentând diferenţa dintre sporul de vechime acordat (5 %) şi cel cuvenit în cuantum de 25 %, 
începând cu data de 1 iulie 2009, cu cheltuieli de judecată.

În motivare s-au dispoziţiile art. 41 alin. 1, 2, 3 din contractul colectiv de muncă unic la nivel  
naţional pe anii 2007 - 2010, art. 241 alin. 1 lit. d şi 238 alin. 2 din vechiul Cod al muncii şi art. 11 
alin. 1 lit. d, din Legea 130/1996, cu specificarea că se încadrează la nivel maxim, având vechimea în 
muncă de peste 20 de ani.

Pârâta,  prin întâmpinare,  a invocat excepţia  prescripţiei  dreptului  material  la acţiune pentru 
perioada iulie 2009-decembrie 2011, raportat la prevederile art.268 alin.1 lit.e Codul muncii, iar pe 
fondul cauzei a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată, cu specificarea că prin art. 41 alin. 3 lit. d 
din contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010 s-au prevăzut limite maxime 
şi minime ale sporurilor, fără însă a se detalia modalitatea aplicării lor, legiuitorul lăsând la latitudinea 
părţilor ca prin negocieri,  să stabilească sporul de vechime care trebuie acordat salariaţilor, fără ca 
acesta să fie sub limita minimă de 5% şi peste limita maximă de 25%.

Prin sentinţa civilă nr. 1610/F din 04.10.2012 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, a fost respinsă 
excepţia prescripţiei dreptului la acţiune şi a fost respinsă ca neîntemeiată acţiunea, fără cheltuieli de 
judecată.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut, în esenţă, următoarele:
Examinând  în  prealabil,  în  condiţiile  art.  137  C.proc.civ.,  excepţia  invocată,  tribunalul  a 

apreciat  că drepturile solicitate au natura juridică a unor drepturi salariale, caz în care termenul de 
introducere a acţiunii este de 3 ani conform art.268 alin.1 lit.c Codul muncii republicat (art.283 alin.1 
lit.c vechiul cod). 

Ori  de  câte  ori  obiectul  conflictului  individual  de  muncă  îl  constituie  plata  unor  drepturi 
salariale neacordate, indiferent de izvorul lor, termenul de prescripţie este cel prevăzut de art. 268 alin. 
1 lit. c din Codul muncii (art.283 alin.1 lit.c vechiul cod), prevederile art. 268 alin. 1 lit. e (art.283 
alin.1  lit.e  vechiul  cod)  fiind  incidente  numai  în  situaţia  neexecutării  unor  clauze  ale  contractului 
colectiv de muncă, altele decât cele privitoare la drepturi salariale neacordate, termen care nu era încă 
împlinit la momentul înregistrării acţiunii.

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul a reţinut că cererea este neîntemeiată.
Reclamantul  a fost angajatul pârâtei  S.C. A.R.A. S.A. Bucureşti  – Sucursala Transilvania - 

Agenţia  Bistriţa,  începând  cu  data  de  15  ianuarie  1996,  societate  care  urmare  reorganizării  s-a 
transformat  prin  fuziune  în  S.C.  „G.R.A.R.”  S.A şi  la  care  a  funcţionat  până  la  data  concedierii  
colective, în calitate de inspector asigurări, sef birou şi coordonator daune şi, în perioada 01 iulie 2008 
– 31 ianuarie 2012, a beneficiat de un spor de vechime în procent de 5% pentru o vechime în muncă 
mai mare de 20 de ani. Începând cu data de 1 februarie 2012, reclamantul nu a mai beneficiat de sporul 
de vechime în cuantum de 5 % din salariul de bază, acesta fiind inclus în sporul de fidelitate.



Acordarea  sporului  de  vechime  este  prevăzută  în  contractul  colectiv  de  muncă  încheiat  la 
nivelul unităţii pârâte pentru anii 2009-2011 şi înregistrat la DMPS Bucureşti la nr. 3941/01.07.2008, 
contract care fiind încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale constituie legea părţilor, în conformitate 
cu art.229 C.muncii republicat (art.236 alin.4 vechiul cod al muncii). 

Prin articolul 29 alin. 1 lit. m din contractul colectiv de muncă anterior evocat se prevede că 
salariaţii beneficiază de un spor de vechime de 5 % pentru o vechime în muncă de 3 ani sau mai mare, 
iar prin articolul 41 alin. 3 lit.”d” din contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007 -  
2010, sporurile  minime ce se acordă sunt:  „lit.  d pentru vechime în muncă se acordă următoarele 
sporuri minime: minimum 5 % pentru 3 ani vechime şi maximum 25% pentru vechime de peste 20 de 
ani din salariul de bază”. 

Sub aspectul modului de reglementare a sporului de vechime, contractul colectiv de muncă la 
nivel  de  unitate  respectă  contractul  colectiv  de  muncă  la  nivel  naţional,  prevederea  evocată 
neexcluzând posibilitatea ca pentru o vechime în muncă de peste 20 de ani să se acorde sporul de 
vechime în cuantumul minim prevăzut de 5 % şi stabilit de contractul colectiv de muncă unic.    

Chiar dacă prin articolul 238 alin.1 din Codul muncii s-a stabilit că contractele colective de 
muncă  nu  pot  conţine  clauze  care  să  stabilească  drepturi  la  un  nivel  inferior  celui  stabilit  prin 
contractele colective de muncă încheiate la nivel superior, cele de la nivelurile inferioare adaptându-se 
contractelor colective de la nivel superior, acolo unde prevederile minimale ale acestora nu au fost 
atinse,  aşa cum prevede articolul  3 alin.3 din contractul  colectiv  de muncă unic la nivel  naţional,  
tribunalul  a  reţinut  că  limita  minimă  obligatorie  impusă  de  acesta  este  de  5  %,  context  în  care 
reclamantul este îndreptăţit doar la plata acestuia, de 5 % din salariul de bază şi pe care pârâta i l-a  
acordat în perioada de 1 iulie 2009-31 ianuarie 2012.         

La data  de 16 ianuarie  2012, pârâta  a  înregistrat  la  Direcţia  de Muncă şi  Protecţie  Socială 
Bucureşti  contractul  colectiv  de  muncă  încheiat  pe  anii  2012-2014  nr.3/16.01.2012,  în  care  s-a 
prevăzut la articolul 54 că „societatea va acorda salariaţilor pentru vechimea în cadrul societăţii un 
spor de fidelitate aplicat la salariul de bază, conform grilei de fidelizare, prezentată în Anexa 2, parte  
integrantă a contractului colectiv de muncă”, sporul de vechime nemaifiind prevăzut.

Faţă de prevederile art. 4 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-
2010 şi raportat la data intrării în vigoare a acestuia, respectiv 29 ianuarie 2007, tribunalul a constatat 
că  valabilitatea  acestuia  a  încetat  la  data  de  29  ianuarie  2011.  Anterior  împlinirii  termenului  de 
valabilitate, la data de 01.12.2011, contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional a fost denunţat  
de către unul dintre partenerii sociali,  astfel că valabilitatea acestuia nu a mai fost prelungită şi alt 
contract colectiv de muncă la nivel naţional nu a fost înregistrat, astfel că nu mai există niciun text de 
lege care să impună limita minimă şi maximă a sporului de vechime, în baza căruia să solicite sporul 
de vechime. 

Cheltuieli de judecată nu au mai fost solicitate.
În baza art.55 alin.  2 din Legea nr.  304/2004, republicată,  s-a solicitat  votul  consultativ  al 

asistenţilor judiciari, care au exprimat aceeaşi opinie.
Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul, solicitând modificarea în totalitate a 

sentinţei  în sensul admiterii  acţiunii,  iar în subsidiar,  obligarea pârâtei  la plata sumei reprezentând 
diferenţa dintre sporul de vechime acordat (5%) şi cel cuvenit (25%) de la data de 01.07.2009 până la  
data intrării în vigoare a dispoziţiei contractului colectiv de muncă 2012-2014 la nivel de angajator.

În motivare s-au invocat dispoziţiile art. 238 alin.2, art. 241 alin. l lit. „d” din Codul Muncii şi 
ale art. 11 alin. 1 lit. „d” din Legea 130/1996. 

Coroborând cuprinsul contractului individual de muncă al recurentului cu conţinutul celorlalte 
acte  ale  dosarului  rezultă  că  sporul  de  vechime  cuvenit  acestuia  potrivit  prevederilor  contractului 
colectiv de muncă la nivel naţional nu a fost acordat pe de o parte, iar, pe de altă parte nici nu a fost  
inclus în salariul negociat de parţi. 

Cu toate că în contractul colectiv de muncă la nivel naţional se precizează doar limita minimă şi 
cea  maximă  a  sporului  de  vechime  ce  poate  fi  stabilit,  consideră  că  în  cauză  este  indiscutabilă 
incidenţa prevederilor sale şi cuantificarea pretenţiilor la nivelul său maxim. 

Apreciază că prevederile art. 41 alin.3 lit. „d” din contractul colectiv de muncă pe anii 2007-
2010 justifică acordarea beneficiului  sporului de vechime în procent  de 25%, având o vechime în 



muncă mai mare de 20 de ani în caz contrar subzistând ipoteza înfrângerii voinţei legiuitorului de către 
angajator, care ar avea posibilitatea de a acorda angajatului un spor de vechime mai mic. 

Consideră că până la data încheierii contractului de muncă la nivel de angajator după apariţia 
Legii  nr.  62/2012, cea a dialogului  social,  respectiv  cel  pe anii  2012-2014 (16 ianuarie  2012) era 
îndreptăţit a i se acorda sporul de vechime în procent de 25%.

Prin  întâmpinare,  pârâta  a  solicitat  respingerea  ca  nefondat  a  recursului,  cu  cheltuieli  de 
judecata pe cale separată, arătând în esenţă că sunt corecte cele reţinute de tribunal în soluţionarea 
cauzei la fond, cu sublinierea că la nivelul G. s-au purtat negocieri  între Patronat şi reprezentanţii  
salariaţilor, care s-au finalizat prin încheierea CCM - unitate - pe anii 2008-2009, înregistrat la DMPS 
Bucureşti sub nr. 3941, şi care a început să-şi producă efectele din data de 01.07.2008, dată de la care 
acesta se aplica cu prioritate faţă de CCM - naţional,  în măsura în care nu reglementează drepturi 
contrare, sau sub limita celor stabilite prin CCM - naţional. 

Întrucât dispoziţiile  CCM - naţional  nu reglementează în mod concret modul  de acordare a 
sporului de vechime, în funcţie de anii de încadrare în muncă, ci stabileşte numai limita minimă şi 
maximă, de 5% şi, respectiv,  25%, rămâne la latitudinea părţilor să stabilească,  prin dialog social, 
cuantumul sporului de vechime ce trebuie acordat fiecărui salariat, însă nu mai puţin de 5% pentru o 
vechime în munca de 3 ani şi nu mai mult de 25% pentru o vechime de 20 ani. 

Stabilirea  în  mod  concret  a  sporului  de  vechime  acordat  fiecărui  salariat  se  face  în  cadrul 
negocierilor care se finalizează prin încheierea unor contracte colective la nivel de unitate sau nivel de 
ramura, condiţia esenţiala în ceea ce priveşte legalitatea clauzelor negociate vizând numai respectarea 
limitelor minime stabilite prin CCM - naţional (de 5% pentru sporul de vechime). 

Legislaţia muncii prevede ca în raporturile de munca se aplica cu prioritate CCM - unitate, în 
măsura în care acesta este adoptat, acesta reprezentând voinţa părţilor, astfel încât instanţa nu poate 
cenzura prevederile  acestui  contract,  care se încadrează  în  rigorile  dispoziţiilor  art.  8 alin.  (2) din 
Legea nr. 130/1996. 

Reprezentanţii sindicatelor, în calitate de reprezentanţi ai salariaţilor au semnat CCM - unitate, 
achiesând  la  prevederile  referitoare  la  procentul  de  5%  reprezentând  sporul  de  vechime,  ce  se 
calculează la vechimea în munca de 3 ani sau mai mare. 

Instanţa de judecata nu poate sa stabilească un procent de 25% pentru o vechime mai mare de 
20 de ani de munca, atâta timp cât dispoziţiile art. 41 alin. (3) lit. d) din CCM - naţional prevăd ca 
procentajul de 25% reprezintă  doar un maximum ce poate fi acordat.  CCM- naţional  stabileşte un 
interval în care părţile trebuie sa se încadreze, nicicum nu se prevăd limite fixe pe care părţile sa le 
aplice ca atare ci, la dialogul social,  se va negocia procentul aplicabil,  ceea ce s-a şi întâmplat, iar 
părţile au negociat nivelul minim pentru acest spor, având în vedere ca salariaţii, tocmai pentru ca au 
acceptat un cuantum mic al acestui spor, au primit alte beneficii (mai multe zile libere, tichete cadou, 
salarii compensatorii în caz de concediere, etc.). 

Dacă părţile au stabilit un echilibru la nivelul unităţii între beneficii şi obligaţii, acesta trebuie 
respectat de instanţa, care nu se poate interpune şi modifica voinţa reala a părţilor si, deci, nu poate 
modifica procentul unui spor, atât timp cât el este între limitele pe care legea le permitea. 

În ce priveşte solicitarea acordării diferenţei de spor de vechime după data de 01.01.2011, cum 
în mod corect a reţinut şi instanţa de fond, la 01.01.2011 contractul colectiv de nivel naţional 2007-
2010 a fost denunţat de confederaţiile patronale (conform adresei de la Ministerul Muncii depusa la 
dosarul cauzei), iar începând cu acea data nu mai exista nici un temei legal în baza căruia să poată fi 
solicitata diferenţa de spor de vechime, iar singurele prevederi care se aplica sunt cele prevăzute de 
CCM la nivel de unitate, aşa cum s-a şi acordat. 

La nivel de unitate, G. a încheiat un nou CCM pe anii 2012-2014 (depus la dosarul cauzei), 
opozabil recurentului începând din data de 16.01.2012 (data înregistrării acestuia la ITM Bucureşti), 
care prin art. 54 desfiinţează sporul de vechime, care urmează sa fie inclus în sporul de fidelitate. 

Cu titlu de practica judiciara favorabila,  s-a depus la dosarul de fond mai multe decizii  ale 
Curţii  de Apel  Cluj  în  sensul ca sporul  de vechime de 5% a fost  acordat  în mod corect  de către 
intimată. Tot astfel, s-a depus jurisprudenţa favorabilă de la Curtea de Apel Braşov şi Curtea de Apel 
laşi.

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



Recursul este întemeiat şi urmează a fi admis, cu consecinţa modificării în parte a sentinţei în 
sensul admiterii în parte a acţiunii pentru perioada 01.07.2009-29.12.2010.

Se  reţine,  în  acest  sens,  caracterul  nefondat  al  susţinerii  pârâtei,  confirmată  prin  sentinţa 
pronunţată în cauză, în sensul că sporul de vechime de 5 % prevăzut ca minim de art. 41 alin. 3 lit.”d”  
din contractul  colectiv  de muncă unic la nivel  naţional  pentru anii  2007-2010 ar  putea reprezenta 
totodată şi maximul acestui spor, inclusiv pentru persoanele cu o vechime în muncă de peste 20 de ani.

Textul  supus  interpretării  stipulează:  „(3)  Sporurile  minime  ce  se  acordă  în  condiţiile 
prezentului contract sunt: (…) d) pentru vechime în muncă se acordă următoarele sporuri minime: 
minimum 5 % pentru 3 ani vechime şi maximum 25% pentru vechime de peste 20 de ani din salariul 
de bază”. 

În mod evident, acest text nu permite interpretarea acestui spor ca permiţând aplicarea unui 
procent fix de 5 %, indiferent de vechimea în muncă acumulată, în intervalul de peste 3 ani şi nelimitat 
în  sus,  întrucât  sensul  dispoziţiei  este  tocmai  acela  de  a  se  face  o  diferenţiere  în  remunerarea 
salariaţilor în funcţie de vechimea în muncă, prin acordarea unui spor de vechime progresiv, în funcţie 
de vechimea acumulată.

Vechimea  în muncă  reprezintă,  sub auspiciile  contractului  colectiv  de muncă  unic la  nivel 
naţional pentru anii 2007-2010, un atu al angajatului, care cu cât dobândeşte o mai mare vechime în 
muncă, se presupune că dobândeşte un plus de experienţă, câştigând astfel o mai bună calificare, fiind 
reglementată ca o consecinţă obligaţia de remunerare suplimentară, în funcţie de această vechime, prin 
acest contract colectiv de muncă unic la nivel naţional. 

Nu trebuie omisă, în interpretarea textului, precizarea făcută în partea introductivă a alineatului 
din care face parte textul propriu-zis relevant pentru acest spor, unde se instituie caracterul minimal al 
sporurilor reglementate în continuare.

Prin urmare, dacă în partea introductivă a alineatului se face precizarea caracterului minimal al 
drepturilor reglementate în cuprinsul său, chiar dacă la litera d) se reglementează ca un maxim sporul 
de vechime de 25 % peste 20 de ani, acest din urmă fapt nu poate fi privit ca o anulare a primei  
determinări.  Suprapunându-se,  aşadar,  caracterul  minim  al  dreptului  cu  cel  maxim  stabilit  prin 
dispoziţiile următoare, se deduce de aici intenţia părţilor contractante de a stabili un spor de vechime 
fluctuant, ce porneşte de la procentul minim de 5 % pentru 3 ani vechime în muncă şi merge până la 25 
% pentru o vechime de peste 20 de ani, acest din urmă procent fiind exact, nesupus negocierii. 

Cu alte cuvinte, întrucât matematic, o valoare ce nu poate fi nici mai mică, nici mai mare decât 
alta, trebuie să fie egală cu aceasta, aplicând această logică textului de interpretat, rezultă că pentru o 
vechime în muncă de peste 20 de ani, sporul de vechime nu poate fi nici mai mic, dar nici mai mare  
decât 25 %, rămânând deci a fi egal cu acest procent.

Faţă de această interpretare a dispoziţiilor aplicabile din contractul colectiv de muncă unic la 
nivel naţional pentru anii 2007-2010, apare cu evidenţă că cele referitoare la sporul de vechime din 
contractul  colectiv  de  muncă  încheiat  la  nivelul  angajatorului  pentru  anii  2009-2011  sunt  mai 
defavorabile pentru reclamant, situaţie în care, faţă de dispoziţiile art. 238-241 Codul muncii, varianta 
în vigoare în acea perioadă, se impune aplicarea dispoziţiilor mai favorabile din contractul colectiv de 
muncă încheiat la nivel superior, naţional.

Este considerentul pentru care urmează a fi admis recursul şi admisă acţiunea pentru perioada 
de valabilitate a contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional pentru anii 2007-2010, adică 
până la 29.12.2010 (data când expiră termenul de 4 ani reglementat de art. 4 din acest contract, raportat 
la data publicării acestuia în Monitorul Oficial).

Ulterior  acestei  perioade  este  temeinică  soluţia  tribunalului  de  respingere  a  acţiunii, 
nemaiexistând  un  temei  juridic  contractual  pentru  acordarea  altor  drepturi  decât  cele  achitate  de 
angajator reclamantului, pe care de altminteri, acesta le recunoaşte prin chiar petitul acţiunii, prin care 
solicită obligare angajatorului la plata diferenţei dintre sporul de vechime acordat de 5 % şi cel cuvenit  
în cuantum de 25 %.

Aplicabile sunt prevederile art. 312 alin. 1-3 raportat la art. 304 pct. 9 C.proc.civ.



2. Muncă desfăşurată în grupa a II-a de muncă. Obligarea 
angajatorului la eliberarea adeverinţei doveditoare

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 203/R din 22 ianuarie 2013 

Prin acţiunea înregistrată  pe rolul  acestei  instanţe  la  data  de 27.03.2012 reclamanta N.D. a 
chemat-o în judecată pe pârâta S.C. C. S.A. şi a solicitat instanţei să constate că activitatea desfăşurată 
de reclamantă în perioada 01.09.1985-11.07.1995 în funcţia de mezelar la secţia mezeluri Gherla se 
încadrează în grupa a II-a de muncă conform ordinului nr. 50/1990 şi să dispună obligarea pârâtei să 
elibereze  o  adeverinţă  din  care  să  rezulte  că  activitatea  desfăşurată  în  perioada  menţionată  se 
încadrează în grupa a II-a de muncă. Reclamanta a arătat că a solicitat adeverinţa de grupa a II-a de 
muncă de la pârâtă şi nu i s-a eliberat decât un răspuns pentru cerere pe care îl anexează. Reclamanta a  
mai menţionat că alţi colegi de secţie au primit adeverinţe de grupa a II-a înainte de 2008 iar acum alţi  
colegi care au acţionat societatea în judecată au câştigat acest drept prin instanţă.

Pârâta a depus întâmpinare şi a arătat  că nu se opune ca instanţa să constate că activitatea 
desfăşurată de reclamantă în perioada 01.09.198511.07.1995 se încadrează în grupa a 2-a de muncă şi 
în caz afirmativ să dispună eliberarea adeverinţei de către societatea pârâtă. Pârâta a arătat că ea nu 
poate să elibereze adeverinţa din cauza prevederilor Ordinului 590/2008 pentru aprobarea procedurii 
privind modul de întocmire şi eliberare a adeverinţelor, prin care se atestă activitatea desfăşurată în 
locuri de muncă încadrate în grupele I şi II de muncă potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 
2001 necesare stabilirii grupei a II-a de muncă. Pârâta a arătat că este necesar ca în adeverinţă să se 
menţioneze actul conducerii societăţii prin care s-a dispus ca reclamanta să fie încadrată în grupa a II-a 
de muncă, iar în privinţa reclamantei nu există nici un astfel de act.

La dosarul cauzei s-au depus în copie următoarele înscrisuri: cartea de identitate a reclamantei, 
adresa  pârâtei  către  reclamantă  cu  nr.  de  ieşire  85/27.03.2012,  copie  după  carnetul  de  muncă  al 
reclamantei.

Prin sentinţa civilă nr. 8926 din 07.09.2012 a Tribunalului Cluj, a fost respinsă ca neîntemeiată 
acţiunea.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:
Din carnetul de muncă al reclamantei rezultă că aceasta a fost încadrată ca mezelar în perioada 

01.09.1985 – 11.07.1995.
Având în vedere perioada cu privire la care se solicită încadrarea în grupa a 2-a de muncă de 

către reclamantă, în speţă este aplicabil art. Ordinul nr. 50/1990 al Ministerului Muncii şi Ocrotirilor 
Sociale, al Ministerului Sănătăţii şi al Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii.

Conform art. 2 din ordin „în grupa II de munca se încadrează locurile de munca, activităţile şi  
categoriile profesionale cuprinse în anexa nr. 2”.

Instanţa a constatat că meseria de mezelar nu este cuprinsă printre cele care se încadrează în 
grupa a II-a de muncă potrivit anexei II a ordinului menţionat.

Potrivit art. 3 din ordin „Beneficiază de încadrarea în grupele I şi II de munca, potrivit celor 
menţionate, fără limitarea numărului, personalul care este în activitate: muncitori, ingineri, subingineri, 
maiştri,  tehnicieni,  personal de întreţinere şi reparaţii,  controlori  tehnici  de calitate,  precum şi alte 
categorii de personal care lucrează efectiv la locurile de munca şi activităţile prevăzute în anexele nr. 1 
şi 2. Beneficiază, de asemenea, de aceleaşi drepturi personalul muncitor din construcţii-montaj sau din 
alte  activităţi,  care  realizează  lucrări  de  extinderi,  modernizări  sau  reparaţii  ale  capacităţilor  de 
producţie şi care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii cu personalul beneficiarului încadrat în 
grupele I şi II de munca”.

Instanţa a constatat că reclamanta nu se încadrează nici în prevederile alineatului 1 ale acestui 
articol întrucât, ca mezelar, nu a lucrat la locurile de muncă şi în activităţile menţionate în anexa a 2-a 
a ordinului şi nici în alineatul al 2-lea, întrucât nu realiza o activitate de extindere modernizare sau 
reparaţie a capacităţilor de producţie.

Conform art. 4 din ordin „Încadrarea în grupele I şi II de munca se va face în situaţia în care, cu 
toate măsurile luate de unitate pentru normalizarea condiţiilor de munca, nivelul noxelor existente la 
locurile  (activităţile,  meseriile,  funcţiile)  prevăzute în aceste  grupe depăşeşte nivelul  maxim admis 
prevăzut în Normele republicane de protecţie a muncii”.



În speţă nu există nicio dovadă sau referire la existenţa unui nivel de noxe ridicat la locul de 
muncă al reclamantei.

Instanţa a reţinut  în consecinţă că potrivit  Ordinului nr. 50/1991 meseria reclamantei nu se 
încadrează în cele care să poată să fie încadrate în grupa a II-a de muncă.

În plus instanţa a constatat că nici conducerea societăţii pârâte nu a emis nicio decizie în acest 
sens în favoarea pârâtei.

În consecinţă, constatând că în speţă nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca reclamanta să fie 
încadrată în grupa a II-a de muncă, instanţa a respins ca neîntemeiată acţiunea formulată.

Împotriva acestei  hotărâri a declarat recurs reclamanta,  solicitând modificarea sentinţei  în 
sensul admiterii acţiunii aşa cum a fost formulată.

În  motivare  s-a  arătat  că  activitatea  depusă  în  perioada  01.09.1985  –  11.07.1995  a  fost 
recunoscută ca fiind prestată în grupa a II-a de muncă şi creează o discriminare între colegii acesteia  
care  au  lucrat  în  aceeaşi  perioadă  şi  la  care  li  s-a  acordat  acest  drept,  iar  activitatea  pe  care  a 
desfăşurat-o recurenta de mezelar se încadrează în condiţiile grupei a II-a de muncă în conformitate cu 
poziţiile nr. 107, 110, 123 şi 125 din anexa de la ordinul Ministrului Muncii şi Ocrotirii Sociale nr. 
50/1990.

Prin întâmpinarea înregistrată pârâta S.C. „C.” S.A. Cluj-Napoca a arătat  că nu se opune 
admiterii  recursului,  iar  în  cazul  în  care  instanţa  constată  că  activitatea  desfăşurată  de  aceasta  se 
încadrează în grupa a II-a de munca să dispună eliberarea unei adeverinţe de către societate.

Reiterează  poziţia  exprimată  prin  întâmpinarea  depusă  la  instanţa  de  fond,  în  sensul  că 
societatea nu poate elibera adeverinţa raportat la dispoziţiile Ordinului nr.590/2008, care prevăd că în 
adeverinţă  trebuie menţionat  actul  conducerii  societăţii,  prin care se stabilesc locurile de munca şi 
persoanele care se încadrează în grupa a II-a de munca. Ori, până în anul 1992, în arhiva societăţii nu 
exista  acte  ale  conducerii  (decizii,  tabele,  procese verbale  care să stabilească locurile  de munca şi 
persoanele care se încadrează în grupa a II-a de munca. Din acest motiv este de acord ca instanţa de 
judecată să constate că activitatea recurentei se încadrează în grupa a II-a de muncă şi în caz afirmativ  
să dispună eliberarea adeverinţei de către societatea pârâtă.

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

Recursul este fondat şi urmează a fi admis ca atare, cu consecinţa modificării sentinţei în sensul 
admiterii în întregime a acţiunii.

În  acest  sens,  se  reţine  faptul  că  reclamanta  a  lucrat  ca  mezelar  în  perioada  01.09.1985 -  
11.07.1995, în cadrul societăţii pârâte. 

Potrivit art. 1 din Ordinul nr. 50/1990, în grupa I de muncă se încadrează locurile de muncă,  
activităţile şi categoriile profesionale cuprinse în anexa nr. 1, iar potrivit  art.  2, în grupa a II-a de 
muncă se încadrează locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale cuprinse în anexa nr. 2.

Este adevărat  că,  potrivit  art.  6 din acelaşi  act  normativ,  nominalizarea persoanelor care se 
încadrează în grupele I şi II de muncă se face de către conducerea unităţilor împreună cu sindicatele 
libere din unităţi, ţinându-se seama de condiţiile de muncă concrete în care îşi desfăşoară activitatea 
persoanele respective (nivelul noxelor existente, condiţii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare 
fizică sau nervoasă etc.).

 Art.3 din Ordinul nr.50/1990, prevede însă că beneficiază de încadrarea în grupele I şi II de 
muncă,  fără limitarea numărului,  personalul care este în activitate:  muncitori,  ingineri,  subingineri, 
maiştri,  tehnicieni,  personal de întreţinere,  şi reparaţii,  controlori  tehnici  de calitate,  precum şi alte 
categorii de personal care lucrează efectiv la locurile de muncă şi activităţile prevăzute în anexele nr.1 
şi 2.

Prin Decizia nr. 258/20.09.2004, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în complet de 9 judecători, a 
reţinut că: „…. Ordinului comun nr. 50/1990 i s-au adus mai multe modificări, făcând corp comun cu 
acest act normativ, potrivit cărora a devenit aplicabil şi altor categorii de activităţi şi funcţii, între care 
şi cele prestate de reclamant. 

Or,  acestei  reglementări  unice,  cu  efect  global,  astfel  cum  a  fost  dată  prin  succesivele 
modificări  şi  precizări  aduse  ordinului  în  discuţie,  nu  i  se  poate  restrânge  aplicarea,  numai  la 
activităţile şi funcţiile prevăzute în forma iniţială a actului, în lipsa unei dispoziţii exprese a însuşi 
organului de autoritate emitent sau a unui act normativ de ordin superior.



O atare interpretare se impune cu atât mai mult, cu cât forma dobândită de ordinul respectiv 
prin completările  şi  modificările  ulterioare  a  fost  menită  să  elimine  inconsecvenţele  şi  inechităţile 
existente.

De aceea, a accepta restrângerea sferei de aplicare a ordinului şi a crea categorii distincte de 
beneficiari,  în  raport  cu  situaţia  pe  care  aceştia  o  aveau  atunci  când  i  s-au  adus  modificări  sau 
completări,  ar  însemna  să  se  creeze  discriminări  tocmai  acolo  unde s-a  urmărit  tratarea  egală  şi 
nediferenţiată a tuturor celor care au activat în condiţii similare de muncă, indiferent de perioada în 
care au lucrat.”

Art.16 alin.1 din Constituţia României garantează egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi  potrivit 
art.41 alin.2 din Constituţie, salariaţii au dreptul la măsuri de protecţie socială, ce includ securitatea şi 
sănătatea salariaţilor, precum şi prestarea muncii în condiţii deosebite sau speciale.

Se  reţine că pentru o parte dintre salariaţii  care au lucrat  efectiv la locurile de muncă din 
Atelierul de mezelărie Cluj, sau care au făcut parte din formaţiile de lucru „Congelator”, „Abator”, 
„Fierbere  Afumare”,  activităţile  desfăşurate  au  fost  încadrate  în  grupa  a  II-a  de  muncă,  conform 
deciziei nr.3981/08.07.1992 a  S.C. „C.” S.A., depusă la dosar în recurs.

De asemenea, conform Scrisorii Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr.5511/22.05.1991, 
se încadrează în grupa a II-a de muncă perioadele lucrate, după data de 18.03.1969, la  următoarele 
locuri de muncă: staţiile industriale de frig în care se utilizează amoniac, prelucrarea maţelor, topirea 
grăsimilor,  manipularea  cărnurilor  infectate  în  unităţile  subordonate  Ministerului  Agriculturii  şi 
Alimentaţiei.

Potrivit Scrisorii nr.5527/22.05.1991, se încadrează în grupa a II-a de muncă perioadele lucrate, 
după data de 18.03.1969, la  următoarele  locuri  de muncă:  muncitorii  de la fierberea  şi  afumarea 
preparatelor din carne şi peşte precum şi cel de la abatoarele de păsări, porci şi bovine, care efectuează  
deplumarea, eviscerarea, pârlirea şi tranşarea în condiţii de umiditate excesivă şi temperatură ridicată.

Curtea reţine astfel că recurenta a invocat în cauză şi a dovedit existenţa unor fapte care permit 
a se presupune existenţa unei discriminări  directe sau indirecte,  potrivit  disp.art.27 alin.4 din O.G. 
nr.137/2000,  revenindu-i  persoanei  împotriva  căreia  s-a  formulat  sesizarea  sarcina  de a  dovedi  că 
faptele nu constituie discriminare.

Având în vedere faptul că în cauză  S.C. „C.” S.A. Cluj nu a probat faptul că nu a adus atingere, 
în mod discriminatoriu, drepturilor recurentei prin recunoaşterea grupei a II-a de muncă doar unora 
dintre salariaţii care au îndeplinit o anumită funcţie în cadrul unităţii, în aceeaşi perioadă de timp, se 
reţine  ca  fiind  fondată  cererea  formulată  de  către  aceasta,  de  înlăturare  a  situaţiei  create  prin 
discriminare.

În plus, se constată că prin răspunsul dat la solicitarea de lămuriri din partea instanţei de recurs,  
pârâta intimată a arătat că deşi reclamanta nu a lucrat în aceleaşi condiţii ca şi persoanele de la sectorul 
fierbere şi afumare, a lucrat totuşi în condiţii deosebite,  ca şi ceilalţi mezelari cărora li s-au admis 
acţiunile similare (umiditate mare, în cizme de cauciuc, mediu toxic).

În consecinţă,  pentru toate  aceste  considerente,  în temeiul  disp.art.304 pct.9  şi  312 alin.1-3 
Cod.proc.civilă,  va admite  recursul declarat  de reclamanta N.D.  şi  va modifica în tot  sentinţa,  în 
sensul de a se admite acţiunea formulată de reclamantă în contradictoriu cu S.C. C. S.A., pârâta fiind 
obligată  să  elibereze  o  adeverinţă  din  care  să  rezulte  că  în  perioada  01.09.1985  -  11.07.1995 
reclamanta a desfăşurat activitate în condiţiile grupei a II-a de muncă.

Cu opinie separată în sensul respingerii recursului ca nefondat.
Motivarea opiniei separate
Conform pct. 6 din Ordinul nr.50/1990 (pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi 

categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea 
pensionării) „Nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupele I şi II de muncă se face de către 
conducerea  unităţilor  împreună  cu  sindicatele  libere  din  unităţi,  ţinându-se  seama  de  condiţiile 
deosebite de muncă concrete în care îşi desfăşoară activitatea persoanele respective (nivelul noxelor 
existente,  condiţii  nefavorabile de microclimat,  suprasolicitare fizica sau nervoasa, risc deosebit de 
explozie, iradiere sau infectare etc.). Pct. 7 din acelaşi act normativ prevede că „încadrarea în grupele I  
şi II de muncă se face proporţional cu timpul efectiv lucrat la locurile de munca incluse în aceste 
grupe, cu condiţia ca, pentru grupa I, personalul sa lucreze în aceste locuri cel puţin 50%, iar pentru 
grupa II, cel puţin 70% din programul de lucru”.



Deşi consider că nu este exclus controlul judecătoresc cu privire la nominalizarea persoanelor 
care se încadrează în grupele de muncă de către conducerea unităţilor şi sindicatele libere conform pct. 
6  din  Ordinul  50/1990,  apreciez  că  din  probele  administrate  în  cauză  nu  rezultă  că  în  perioada 
01.09.1985 - 11.07.1995 recurenta a exercitat activitate care trebuia să fie încadrată în grupa a II-a de 
muncă.

Astfel,  reclamanta  a  depus  în  probaţiune  doar  copia  carnetului  de  muncă  şi  adresa  nr. 
85/27.03.2012, emisă de pârâta SC C. SA, prin care aceasta i-a comunicat reclamantei faptul că nu îi 
poate elibera adeverinţa de grupa a II-a de muncă solicitată întrucât, potrivit evidenţelor din arhiva 
societăţii,  aceasta  nu figurează  nominalizată  în  deciziile  întocmite  de  Consiliul  de administraţie  a 
societăţii printre angajaţii încadraţi în grupa a II-a de muncă.

În recurs, pârâta intimată a depus la dosar Decizia nr. 3981/08.07.1992 emisă de SC C. SA prin 
care au fost nominalizate persoane din cadrul societăţii care se încadrează în grupa a II-a de muncă. 

În condiţiile în care din acest înscris nu rezultă care este funcţia persoanelor nominalizate, fiind 
menţionate doar subunitatea şi formaţia la care au desfăşurat activitate, iar reclamanta nu a solicitat 
administrarea altor probe care să dovedească că a lucrat în aceleaşi condiţii (atât sub aspectul locului 
de muncă, cât şi al timpului efectiv de muncă), apreciez că în mod corect a reţinut tribunalul că nu s-a 
dovedit în cauză că reclamanta a desfăşurat activitate care trebuia încadrată în grupa a II-a de muncă.   

Din înscrierile din carnetul de muncă al reclamantei rezultă că în perioada respectivă acesta a 
fost angajată ca preparator produse carne şi mezelar, însă, câtă vreme nu toţi salariaţii pârâtei care au 
avut aceleaşi funcţii au fost nominalizaţi ca încadrându-se în grupa a II a de muncă, apreciez că, în 
raport de prevederile Ordinului nr. 50/1990, era necesar ca reclamanta să facă dovada că a lucrat în 
aceleaşi condiţii de muncă cu persoanele nominalizate, atât sub aspectul locului de muncă, cât şi al 
timpului efectiv de muncă.

Consider că poziţia procesuală a pârâtei nu este de natură a conduce la o altă concluzie, aceasta 
arătând în mod expres că din actele pe care le deţine nu rezultă că reclamanta a fost nominalizată  
printre  persoanele încadrate  în grupa a II-a de muncă şi  că este  de acord cu admiterea acţiunii  în 
situaţia în care instanţa constată că activitatea desfăşurată de reclamantă se încadrează în grupa a II-a 
de muncă, însă apreciez că în cauză, pe baza probaţiunii administrate, nu se poate face o asemenea 
constatare.

Mai mult decât atât, este de remarcat faptul că prin adresa nr. 10/10.01.2013 intimata a arătat 
faptul că reclamanta a lucrat la sectorul preparare mezeluri şi umplerea mezelurilor în maţe, precizând 
în mod clar că aceasta  nu a lucrat în aceleaşi  condiţii  ca şi persoanele nominalizate  în decizia  nr. 
3981/1992 (cei de la sectorul fierbere şi afumare).

Consider  că menţiunea  făcută de intimată prin aceeaşi  adresă,  în  sensul  că şi  reclamanta a 
lucrat, ca şi ceilalţi colegi mezelari, în condiţii „deosebite” – umiditate mare, cizme de cauciuc, mediu 
toxic,  nu  poate  constitui  un  temei  suficient  pentru  a  se  considera  dovedită  acţiunea  reclamantei, 
întrucât nu se arată care sunt prevederile legale în baza cărora se poate considera că aceste condiţii  
concrete în care şi-a desfăşurat munca reclamanta justificau încadrarea activităţii acesteia în grupa a II 
a de muncă.

În condiţiile în care în cauză reclamanta nu a dovedit faptul că a lucrat în aceleaşi sectoare cu 
persoanele  nominalizate  prin decizia  nr.  3981/1992 şi  reţinând precizările  intimatei  din  adresa nr. 
10/2013 privind locul de muncă al reclamantei, este lesne de observat că locul de muncă în care şi-a 
desfăşurat activitatea reclamanta nu se încadrează printre cele enumerate prin Scrisoarea Ministerului 
Muncii  şi  Protecţiei  Sociale  nr.5511/22.05.1991  şi  nici  printre  cele  enumerate  în  Scrisoarea 
nr.5527/22.05.1991. 

În ce priveşte discriminarea reţinută conform opiniei majoritare este de observat că recurenta 
nu invocă practic o discriminare izvorând din fapta angajatorului, ci invocă de fapt practica judiciară, 
arătând că în alte cauze acţiuni ale unor colegi ai săi aflaţi în situaţii similare au fost admise de către  
instanţe.

Având în vedere însă că în actuala reglementare hotărârile instanţelor nu constituie izvor de 
drept, consider că această situaţie nu poate constitui un argument suficient pentru admiterea acţiunii 
formulate de reclamantă.

Pentru aceste considerente apreciez că se impunea respingerea ca nefondat a recursului declarat 
de reclamantă.



3. Sume cu titlu de cadou prevăzute în contractul colectiv de muncă. 
Salariaţi ai unei companii naţionale. Obligaţie de diligenţă, iar nu de rezultat. 
Condiţionarea acordării lor, de prevederea acestor cheltuieli în bugetul anual 

de venituri şi cheltuieli al companiei
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 209/R din 23 ianuarie 2013 

Prin Sentinţa civilă nr. 1436 din 26.09.2012 a Tribunalului Maramureş, a fost respinsă excepţia 
lipsei  calităţii  procesuale  active  a  reclamantului  Sindicatul  P.R.  Maramureş  şi  excepţia  prescrierii 
dreptului material la acţiune, excepţii invocate de pârâta Compania Naţională P.R. SA.

A fost admisă acţiunea civilă precizată formulată de reclamantul Sindicatul P.R. Maramureş în 
contradictoriu  cu  pârâta  Compania  Naţională  P.R.  SA şi,  în  consecinţă  a  fost  obligată  pârâta  să 
plătească fiecărui membru de sindicat reprezentat de reclamant, înscrişi în listele originale, depuse la 
filele 14-72, care fac parte integrantă din prezenta, următoarele drepturi salariale:  400 lei cadou în 
bani cu ocazia zilei de 9 octombrie 2010; 200 lei cadou în bani cu ocazia zilei de 9 octombrie 2011;  
150 lei  cadou în bani cu ocazia sărbătorii  de Paşti 2011, cu precizarea că, următorilor membri  de 
sindicat: M.A., C.L. ş.a., nu li se va achita suma de 200 lei cadou în bani cu ocazia zilei de 9 octombrie 
2011.

A  fost  respinsă  ca  nesusţinută  acţiunea  civilă  formulată  de  reclamantul   Sindicatul  P.R. 
Maramureş pentru membrul de sindicat M.R..

A fost obligată pârâta să plătească reclamantului 6.000 lei reprezentând cheltuieli de judecată.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale  

active a reclamantului, că aceasta este neîntemeiată,  având în vedere prevederile  art. 28 alin. 2 din 
Legea nr. 62/2011, norme cu caracter special care primează faţă de dispoziţiile art. 68 C.pr.civ.. 

În ce priveşte excepţia prescrierii dreptului material la acţiune s-a reţinut de asemenea că  
aceasta nu a fost întemeiată. Sumele de bani solicitate de membrii de sindicat, angajaţi ai pârâtei, 
reprezintă drepturi  salariale,  atât  prin prisma dispoziţiilor art.  160 Codul muncii  cât şi prin prisma 
dispoziţiilor art.42 alin. 2 din contractul colectiv de muncă, astfel că în cauză sunt incidente dispoziţiile 
art.  268 alin. 1 lit.  c Codul muncii,  termenul de prescripţie fiind de 3 ani şi începe să curgă de la 
naşterea dreptului, acţiunea reclamantului fiind formulată în termenul de prescripţie.

Trecând la soluţionarea cauzei în baza probelor de la dosar, instanţa a reţinut următoarele:
Potrivit art. 96 A din Contractul Contractului colectiv de muncă încheiat pentru anii 2008-2018 

între C.N. P.R. S.A. şi Federaţia Sindicatelor din P.R. şi Comunicaţii, la care este afiliat şi Sindicatul  
P.R.  Maramureş,  s-a  stabilit  că,  la  nivelul  CNPR,  din  fondul  pentru  cheltuieli  sociale  constituit 
conform prevederilor legale, vor fi suportate cheltuieli pentru: cadouri în bani oferite copiilor minori ai 
salariaţilor cu ocazia zilei de 1 Iunie; cadouri în bani oferite salariaţilor cu ocazia sărbătorilor de Paşte 
şi  Crăciun;  cadouri în bani oferite  salariatelor  cu ocazia  zilei  de 8 Martie,  stabilindu-se că CNPR 
împreună cu ESPC vor stabili sumele necesare pentru acordarea acestor cadouri.

 Prin Actul  adiţional  nr.  833/19.03.2010, semnat  de către  părţi  s-a modificat  art.  96 A din 
Contractului  colectiv  de  muncă,  în  sensul  acordării  de  cadouri  în  bani  pentru  salariaţi,  cu  ocazia 
sărbătorilor de Paşte şi Crăciun, cu ocazia zilei de 9 octombrie, precum şi cu ocazia zilei de 8 Martie 
pentru salariate  şi  1 Iunie pentru copii  minori  ai  salariaţilor.  În acelaşi  act  adiţional  s-a stabilit  şi 
cuantumul acestor cadouri şi anume: 400 lei/salariat pentru ziua de 9 octombrie,  câte 300 lei/salariat 
pentru sărbătoarea de Paşti şi la fel pentru sărbătoarea de Crăciun.

Prin  Procesul  verbal   nr.  101/2304/15.03.2011,  pentru  anul  2011  s-a  stabilit  modificarea 
sumelor prevăzute în actul adiţional nr. 833/2010, respectiv 150 lei pentru sărbătoarea de Paşti, 200 lei  
pentru ziua de 9 octombrie şi 250 lei pentru sărbătoarea de Crăciun.

Sumele solicitate a fi plătite membrilor de sindicat nu au fost achitate de către pârâtă, de altfel 
aceasta nici nu a susţinut că ar fi făcut plata, iar lipsa de lichidităţi invocată de către pârâtă nu a putut fi 
reţinută, în acest sens nefiind făcută dovada, iar acordarea acestor drepturi, astfel cum au fost stabilite 
prin contractul colectiv de muncă nu au fost condiţionate.

Împotriva  acestei  hotărâri  a  declarat  recurs  pârâta  COMPANIA  NAŢIONALĂ  P.R.  S.A., 
solicitând  modificarea  în  tot  a  sentinţei  recurate,  în  sensul  respingerii  acţiunii  formulata  de  către 



intimatul-reclamant ca neîntemeiata; iar în subsidiar, modificarea în tot a sentinţei civile recurate, în 
sensul admiterii excepţiei lipsei calităţii procesuale active şi a excepţiei lipsei calităţii de reprezentant a 
Sindicatului  P.R. Maramureş,  prin raportare la dispoziţiile  Legii  nr. 62/2011 coroborate  cu art.  68 
C.pr.civ. şi în consecinţa, respingerea acţiunii ca fiind introdusa de o persoană fără calitate procesuala 
activa şi fără a avea calitatea de reprezentant.

Pârâta  recurentă  mai  solicită  în  subsidiar,  admiterea  recursului  şi  modificarea  în  parte  a 
sentinţei recurate, în sensul admiterii excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune în ce priveşte 
petitele de cerere privind acordarea sumei de 400 RON/salariat cu ocazia zilei de 9 octombrie 2010 şi a 
sumei de 150 RON/salariat cu ocazia sărbătorii de Paste, pentru anul 2011, şi în consecinţa respingerea 
acestor petite ca fiind prescrise. 

 În motivare recurenta a arătat că sentinţa instanţei de fond a fost data cu greşita aplicare a legii, 
instanţa  procedând  în  mod  greşit  la  respingerea  excepţiei  lipsei  calităţii  procesuale  active  a 
Sindicatului  P.R. Maramureş  şi  nepronunţându-se asupra excepţiei  lipsei  calităţii  de reprezentant  a 
Sindicatului P.R. Maramureş. Sentinţa recurată a fost pronunţata fără ca instanţa de fond să pună în 
discuţia  părţilor  excepţiile  invocate,  fiind  încălcat  astfel  unul  din  principiile  fundamentale  ale 
dreptului, principiul contradictorialităţii.

Având în vedere, pe de o parte, definiţia data de lege reprezentativităţii conform art. l 1it. t din 
Legea nr. 62/2011, ca fiind atributul organizaţiilor sindicale sau patronale dobândit potrivit legii, care 
conferă  statutul  de  partener  social  abilitat  să  îşi  reprezinte  membrii  în  cadrul  dialogului  social 
instituţionalizat şi modul în care se face dovada îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate, prevăzut 
la art. 5 alin. 1 coroborat cu art. 52 din aceeaşi lege, iar pe de alta parte faptul ca în prezent calitatea de 
sindicat reprezentativ la nivelul CNPR SA o are Sindicatul Lucrătorilor Poştali din România, cu sediul 
în Vaslui, (conform adresei nr.13/28.10.2011 înregistrata la ITM Bucureşti sub nr. 72493/28.10.2011), 
consideră ca în mod nelegal instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra acestei excepţii. 

Totodată,  potrivit  prevederilor  art.  28 alin.  2  din Legea  nr.  62/2011,  organizaţiile  sindicale 
exercita  atribuţiile  de apărare a drepturilor  membrilor  lor în baza unei împuterniciri  scrise data de 
aceştia, ar, aceasta împuternicire trebuie sa îmbrace forma ad literam reglementata de prevederile art. 
68 C.pr.civ .. 

Recurenta arată că listele depuse de reclamanta nu îndeplinesc cerinţele textelor legale mai sus 
menţionate, în sensul ca nu fac dovada procurii pentru exerciţiul dreptului de chemare în judecata sau 
de reprezentare. 

Sentinţa  recurată  a  fost  data  cu  greşita  aplicare  a  legii  şi  în  ceea  ce  priveşte  soluţionarea 
excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune. 

Apreciază că în mod greşit instanţa de fond a calificat sumele de bani solicitate de reclamant ca 
fiind de natura salariala. 

Având în  vedere,  pe  de  o  parte,  definiţia  legala  a  fondului  de  cheltuieli  sociale,  respectiv 
prevederile art. 21 alin.3 lit. c) din Codul fiscal şi, de asemenea, prevederile art. 97 din CCMUN 2007-
2010 (aplicabil până în 29 ianuarie 2011- conform art. 4 din contract) precum şi prevederile art. 160 
C.muncii, privind definirea salariului, reţinând şi prevederile art. 61-71 ale capitolului IV - salarizarea 
şi alte drepturi similare din CCM 2008-2018 la nivel CNPR, apreciază ca sumele  de bani solicitate de 
reclamant, care urmau a fi acordate din fondul de cheltuieli  sociale constituit  potrivit legii nu sunt 
drepturi  salariale  în  interesul  art.160  C.muncii  ori  ale  Contractului  colectiv  de  munca  şi  nu  sunt 
suplimentari salariale, ci sunt drepturi izvorâte din Contractul Colectiv de Munca, care tind, în esenţa, 
spre rezolvarea unor aspecte de ordin social  şi care se acorda în mod nediferenţiat  de vreunul din 
criteriile avute în vedere pentru componentele salariului.

Pe fondul cauzei se apreciază de către recurentă că hotărârea data de instanţa de fond este 
netemeinica şi nelegala. 

Contrar  celor  reţinute  de  către  instanţa  de  fond,  atât  prin  întâmpinarea  formulata  de  către 
subscrisa, cat şi prin înscrisurile depuse în probaţiune, s-a făcut dovada lipsei lichidităţilor pentru plata 
sumelor solicitate prin acţiune. 

Aşa cum se poate observa din analiza prevederilor art. 96 lit. A Contractului Colectiv de Munca 
2008-2018, încheiat la nivelul C.N.P.R., aceasta nu si-a asumat de plano obligaţia de a acorda aceste 
beneficii salariaţilor săi, aspect ce rezulta cu evidenta din sintagma «vor stabili sumele necesare» . 



Aşadar, aceste cheltuieli urmau sa fie stabilite de comun acord intre C.N.P.R. SA şi F.S.P.C. şi 
suportate din fondul pentru cheltuieli sociale constituit conform prevederilor legale şi trebuiau sa aibă 
în vedere lichidităţile angajatorului, în absenta cărora C.N.P.R. nu poate fi obligată la plata cadourilor 
în bani către salariaţii săi. 

În cadrul negocierii ce a dus la încheierea Procesului-verbal 101/2304/15.03.2011, preşedintele 
comisiei  de  negociere  din  partea  CNPR SA a  prezentat  partenerului  de  negociere  FSPC (la  acel 
moment  Federaţia  Sindicatelor  P.C.),  situaţia  economico-financiara  precara a Companiei  Naţionale 
P.R. SA (aşa cum rezulta şi din situaţia comparativa a principalilor indicatori economico-financiari 
luând spre analiza 10 luni din anul 2010 şi 10 luni din anul 2011, înscris depus în probaţiune la dosarul 
cauzei), lipsa de lichidităţi la nivelul Companiei, precum şi scăderea prestaţiilor fata de anul 2010, în 
aceeaşi perioada. 

Ori, acordarea cadourilor în bani pentru salariaţi din fondul pentru cheltuieli sociale prevăzute 
la art. 96 punctul A din C.C.M. este posibila numai în condiţiile în care aceste cheltuieli sunt prevăzute 
în bugetul de venituri şi cheltuieli al anului 2011 (care la acea data de 15.03.2011 nu era aprobat prin  
hotărâre de Guvern) şi numai în condiţiile în care exista lichidităţi pentru acordarea acestora.

Tot în cuprinsul aceluiaşi proces verbal, depus în probaţiune chiar de către intimatul-reclamant, 
CNPR SA a precizat ca nu poate fi pus în aplicare nici  alt  act  adiţional la Contractul Colectiv de  
munca încheiat la nivel de unitate, valabil pe anii 2008-2018, care prevedea, printre altele, acordarea 
unei majorări salariale începând cu data de 01.01.2010 şi pana în luna aprilie 2011 inclusiv, motivat de 
faptul ca dispoziţiile art. 40 din Legea nr. 286/2010 a bugetului de stat pentru anul 2011, menţionează 
ca operatorii economici care au înregistrat pierderi în anul precedent sau care primesc subvenţii sau 
transferuri de la bugetul de stat şi bugetul local pentru activitatea de exploatare nu pot depăşi nivelul  
cheltuielilor cu salariile aferente anului precedent. 

Este  adevărat  ca  prin  Protocolul  nr.  101/2304/15.03.2011  părţile  s-au  înţeles  cu  privire  la 
cuantumul şi  modalităţile  de plata  (plata eşalonata)  a sumelor  reprezentând cadouri  în bani pentru 
salariaţi cu ocazia sărbătorii pascale, zilei de 09 octombrie şi sărbătorii Crăciunului, aşa cum prevăd 
dispoziţiile art. 96 lit. A teza finala din C.C.M. Al C.N.P.R. (CN.P.R. împreună cu F.S.P.C vor stabili  
sumele necesare pentru acordarea acestor cadouri), insa acest acord a fost condiţionat în mod obiectiv, 
la acel moment (martie 2011), de îndeplinirea cumulativa a următoarelor condiţii: includerea în BVC-
ul aferent anului 2011 a acestor sume de bani; existenta lichidităţilor pentru acordarea acestora. 

Protocolul  nr.  101/2304/15.03.2011  pe  care  reclamanta  înţelege  sa  îl  invoce  în  susţinerea 
pretenţiilor  sale  este  înlocuit  printr-o  înţelegere  ulterioara  a  părţilor,  respectiv  Protocolul  nr. 
101/3433/15.04.2011 prin care,  datorita lipsei de lichidităţi  părţile au convenit sa amâne acordarea 
sumei de 150 lei  reprezentând cadouri în bani cu ocazia  Sărbătorilor  de Paste,  urmând ca aceasta 
problema sa fie rediscutata in perioada dinaintea zilei de 09.10.2011. 

Mai mult decât atât, recurenta solicită să se observe că pretenţiile reclamantului referitoare la 
plata sumei de 400 lei reprezentând cadou cu ocazia zilei de 9 octombrie aferenta anului 2010 nu a 
făcut  obiectul  înţelegerii  părţilor  Contractului  Colectiv  de  Munca,  înţelegere  materializata  prin 
Procesul Verbal nr. 101/2304/15.03.2011 de care reclamanta se prevalează în susţinerea acţiunii. 

Prin întâmpinarea înregistrată la data de 14 ianuarie 2013 (f.29-33) s-a solicitat respingerea ca 
nefondat  a  recursului,  respingerea  ca  neîntemeiată  a  excepţiilor  invocate  cu consecinţa  respingerii 
recursului formulat de către recurentă şi menţinerea în totalitate a dispoziţiile sentinţei civile atacate ca 
fiind legală şi temeinică, cu obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecată.

 Examinând  hotărârea  atacată  prin  prisma  motivelor  invocate  şi  a  dispoziţiilor  legale  
incidente, Curtea reţine următoarele: 

În ceea ce priveşte motivele de recurs referitoare la soluţia primei instanţe asupra excepţiilor 
lipsei calităţii procesuale active, a lipsei calităţii de reprezentant a Sindicatului şi excepţia prescripţiei 
dreptului material la acţiune, Curtea constată că acestea sunt nefondate.

 Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 62/2011 „(1) Organizaţiile sindicale apără 
drepturile membrilor lor, ce decurg din legislaţia muncii, statutele funcţionarilor publici, contractele 
colective de muncă şi contractele individuale de muncă, precum şi din acordurile privind raporturile de 
serviciu  ale  funcţionarilor  publici,  în  faţa  instanţelor  judecătoreşti,  organelor  de jurisdicţie,  a altor 
instituţii  sau  autorităţi  ale  statului,  prin  apărători  proprii  sau  aleşi.  (2)  În  exercitarea  atribuţiilor 
prevăzute la alin. (1), organizaţiile sindicale au dreptul de a întreprinde orice acţiune prevăzută de lege, 



inclusiv de a formula acţiune în justiţie în numele membrilor lor, în baza unei împuterniciri scrise din 
partea acestora. Acţiunea nu va putea fi introdusă sau continuată de organizaţia sindicală dacă cel în 
cauză se opune sau renunţă la judecată în mod expres.     (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de 
alin. (1) şi (2), organizaţiile sindicale au calitate procesuală activă”.

Din  prevederile  legale  anterior  menţionate  rezultă  în  mod  expres  dreptul  sindicatului  de  a 
introduce acţiuni în numele membrilor săi de sindicat şi de a-i reprezenta pe aceştia în instanţă, în baza 
unei  împuterniciri  scrise.  De  asemenea,  prin  dispoziţiile  alin.  3  al  textului  legal  menţionat  se 
recunoaşte în mod expres în favoarea organizaţiei sindicale, calitate procesuală activă.

În acord cu concluziile primei instanţe, Curtea constată că prevederile art. 28 din Legea nr. 
62/2011 au un caracter special şi derogatoriu de la norma generală cuprinsă la art. 68 C.pr.civ., iar 
derogarea  operează  inclusiv  în  privinţa  condiţiilor  de  formă  ale  împuternicirii  dată  organizaţiei 
sindicale din partea membrilor reprezentaţi.

Referitor la excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant faţă de persoanele în numele cărora 
a fost introdusă acţiunea de fond, invocată de recurentă, prin reprezentant, la termenul de judecată din 
data de 16.01.2013, despre care s-a susţinut că este o excepţie distinctă de cea invocată la fondul 
cauzei  privind  lipsa  calităţii  de  reprezentant  a  organizaţiei  sindicale,  Curtea  constată  că  acesta 
reprezintă un motiv nou de recurs, neinvocat în termenul legal de recurs, potrivit prevederilor art. 303 
alin. 1 C.pr.civ., motiv pentru care nu va proceda la analizarea acestuia.

În ceea ce priveşte excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, Curtea reţine următoarele:
Potrivit  dispoziţiilor  art.  283  C.muncii,  art.  268  alin.  1  în  forma  republicată,  „Cererile  în 

vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate: c) în termen de 3 ani de la data naşterii  
dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul conflictului individual de munca consta în plata unor 
drepturi  salariale  neacordate  sau  a  unor  despăgubiri  către  salariat,  precum şi  în  cazul  răspunderii 
patrimoniale  a salariaţilor fata de angajator;  e) în termen de 6 luni de la data naşterii  dreptului  la 
acţiune, în cazul neexecutării contractului colectiv de munca ori a unor clauze ale acestuia”.

Potrivit alin. 2 al aceleiaşi norme citate, „În toate situaţiile, altele decât cele prevăzute la alin. 1, 
termenul este de 3 ani de la data naşterii dreptului.”

De asemenea, conform art. 1 alin. 1 din Legea nr. 130/1996, în vigoare în perioada pentru care 
se  solicită  acordarea  drepturilor,  prin  contractul  colectiv  de  muncă  „se  stabilesc  clauze  privind 
condiţiile  de  munca,  salarizarea,  precum şi  alte  drepturi  şi  obligaţii  ce  decurg  din  raporturile  de 
munca”, dispoziţii similare conţinând şi art. 236 alin.1 C.muncii, art. 229 alin. 1 în urma republicării.

Drept  urmare,  contractul  colectiv  de  muncă  cuprinde  dispoziţii  referitoare  la  salarizare,  la 
contractul individual de muncă, la drepturile şi obligaţiile părţilor, inclusiv la modalitatea de contestare 
a deciziilor unilaterale ale angajatorului. În consecinţă, sunt sau pot fi clauze în contractul colectiv de 
muncă dispoziţii relative la toate drepturile la acţiune pentru care art. 268 alin. 1 lit. a-d din C.muncii a 
reglementat termene speciale distincte de prescripţie. Dacă s-ar accepta susţinerile recurentei, aceste 
termene  nu  ar  avea  aplicabilitate,  în  condiţiile  în  care  nerespectarea  oricăruia  dintre  drepturile 
menţionate anterior constituie o neexecutare a contractului colectiv de muncă.

Pentru aceste considerente, şi reţinând şi faptul că raţiunea instituirii termenului de 6 luni o 
constituie încheierea pe o perioadă determinată a contractului colectiv de muncă, Curtea apreciază că 
în mod judicios prima instanţă a reţinut că termenul de prescripţie aplicabil în cauză este cel de 3 ani 
prevăzut de art. 268 alin. 1 lit. c din C.muncii, acesta fiind un termen special faţă de cel prevăzut de 
art. 268 alin. 1 lit. e din C.muncii. 

În consecinţă,  întrucât  acţiunea reclamanţilor  a fost  înregistrată  la  data de 22.11.2011 şi  se 
referă la obligarea pârâtei la plata unor sume de bani reprezentând drepturi cu caracter salarial cuvenite 
şi  neacordate,  aferente  perioadei  2010-2011,   în  mod  corect  prima  instanţă  a  respins  excepţia 
prescripţiei invocată de recurentă.

Analizând recursul declarat în ceea ce priveşte motivele invocate cu privire la fondul cauzei,  
Curtea constată că acesta este fondat, având în vedere următoarele considerente:

Reclamanţii-intimaţi  se  prevalează  în  cauză  de  prevederile  art.  96  A  din  Contractul 
Contractului  colectiv  de  muncă  încheiat  pentru  anii  2008-2018  între  C.N.  P.R.  S.A.  şi  Federaţia 
Sindicatelor  din P.R. şi  Comunicaţii,  la  care este afiliat  şi  Sindicatul  P.R. Maramureş  şi  de Actul 
adiţional nr. 833/19.03.2010, semnat de către părţi, prin care s-a modificat art. 96 A din Contractului 
colectiv  de muncă,  prin care  s-a  stabilit  că,  la  nivelul  CNPR, din fondul  pentru cheltuieli  sociale 



constituit conform prevederilor legale, vor fi suportate cheltuieli, printre altele, pentru cadouri în bani 
oferite salariaţilor cu ocazia sărbătorilor de Paşti şi cu ocazia zilei de 9 octombrie. De asemenea prin 
Actul  adiţional  nr.  833/2010 a fost  stabilit  cuantumul  acestor  drepturi  pentru anului  2010 iar  prin 
Procesul  verbal  nr.  101/2304/15.03.2011 s-a stabilit  cuantumul pentru 2011 precum şi eşalonarea 
plăţii acestora.

Curtea reţine că, în speţă, verificând îndeplinirea de către angajator a obligaţiei sale de a plăti  
reclamanţilor  drepturile  solicitate,  în  integralitatea  lor,  cu  respectarea  dispoziţiilor  contractuale 
aplicabile, pentru perioada în litigiu reţinută prin hotărârea recurată,  în mod greşit prima instanţă a 
constatat că prezenta acţiune este fondată.

Pentru a se verifica dacă prevederile  art. 96 A din Contractul Contractului colectiv de muncă 
încheiat pentru anii 2008-2018 între C.N. P.R. S.A. şi Federaţia Sindicatelor din P.R. şi Comunicaţii, la 
care este afiliat şi Sindicatul P.R. Maramureş şi ale pct. 2 din  Actul adiţional nr. 833/19.03.2010, care 
modifică  art.  96  lit.  A din CCM, cuprind  o clauză  suficient  de clară  şi  necondiţionată,  în  sensul 
acordării unor drepturi de natură salarială în favoarea angajaţilor, trebuie analizate toate prevederile 
art. 96 lit. A de care se prevalează reclamanţii, în integralitatea lor. 

Astfel,  în  cadrul  aceluiaşi  articol  din  contractul  colectiv  de  muncă,  partenerii  sociali  au 
prevăzut  faptul  că CNPR împreună cu FSPC vor stabili  sumele necesare pentru acordarea  acestor 
cadouri, o prevedere similară fiind cuprinsă şi la pct. 2 din Actul adiţional nr. 833/2010. 

Totodată în cuprinsul Actului adiţional nr. 833/2010 se menţionează, la acelaşi pct. 2, faptul că 
CNPR se obligă să facă toate demersurile necesare pentru materializarea prevederilor cuprinse în acel 
articol.

Prin urmare, interpretând sistematic clauzele cuprinse la  art. 96 A din Contractul Contractului 
colectiv de muncă încheiat pentru anii 2008-2018 şi la pct. 2 din  Actul adiţional nr. 833/19.03.2010, 
atribuindu-le înţelesul ce rezultă din conţinutul întregului articol, rezultă că aceste clauze nu conferă în 
favoarea salariaţilor un drept pur şi simplu, angajatorul asumându-şi o obligaţie de diligenţă şi nu una 
de rezultat.

O atare concluzie rezultă, pe de o parte, din faptul că partenerii sociali au lăsat pe seama unor  
negocieri ulterioare încheierii contractului colectiv de muncă, stabilirea în concret a sumelor  necesare 
acordării  cadourilor  menţionate iar,  pe de altă  parte,  din faptul că CNPR s-a obligat la efectuarea 
demersurilor  necesare  în  vederea  materializării  prevederilor  cuprinse în  contract,  neasumându-şi  o 
obligaţie efectivă şi necondiţionată de plată.

Mai mult decât atât, în conţinutul Procesului-verbal  nr. 101/2304/15.03.2011, s-a menţionat în 
mod expres că acordarea cadourilor prevăzute la art. 96 lit. A din CCM, este posibilă în condiţiile în 
care aceste cheltuieli sunt prevăzute în Bugetul de venituri  şi cheltuieli  al anului 2011, or, potrivit 
dispoziţiilor  art.  40  alin.  1  lit.  a  din  Legea  nr.  286/2010  a  bugetului  de  stat  pentru  anul  2011, 
„operatorii  economici  care au înregistrat  pierderi  în anul precedent sau care primesc subvenţii  sau 
transferuri de la bugetul de stat şi bugetul local pentru activitatea de exploatare nu pot depăşi nivelul  
cheltuielilor cu salariile aferente anului precedent”.

Prin urmare, în cauză, trebuie avute dispoziţiile legale pe care recurenta şi salariaţii acesteia, 
prin reprezentanţii lor, aveau obligaţia să le respecte în cadrul negocierilor colective şi care, în acelaşi 
timp, fac imposibilă în prezent acordarea unor drepturi de natură salarială suplimentare, sub formă de 
cadouri, faţă de cele aprobate în mod expres. 

Aşa fiind,  având în vedere considerentele  expuse,  în temeiul  prevederilor  art.  312 alin.  1-3 
C.pr.civ., Curtea va admite recursul declarat cu consecinţa modificării în parte a sentinţei atacate, în 
sensul respingerii acţiunii.

Faţă  de  soluţia  pronunţată  pe  fondul  cauzei,  în  temeiul  dispoziţiilor  art.  274  C.pr.civ., 
reclamantul Sindicatul P.R. Maramureş va fi obligat să plătească pârâtei Compania Naţională P.R. SA 
suma  de  429  lei  cheltuieli  de  judecată  parţiale,  la  fondul  cauzei,  reprezentând  diurna  acordată 
reprezentantului pârâtei pentru deplasările aferente celor patru termene de judecată, menţionate în nota 
de cheltuieli depusă la dosar fond, şi cheltuieli de transport pentru termenul de judecată din data de 
11.05.2012, reţinând faptul că doar pentru deplasarea reprezentantului pârâtei la acest termen au fost 
dovedite cuantumul acestora.

Vor fi menţinute restul dispoziţiilor sentinţei atacate.



4. Acţiune de divorţ înregistrată anterior datei de 1 octombrie 2011. 
Legea aplicabilă

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 212/R din 23 ianuarie 2013 
Prin Sentinţa civilă nr. 7059/2012 a Judecătoriei Cluj-Napoca a fost respinsă excepţia puterii  

lucrului judecat ca neîntemeiată, a  fost  admisă în parte acţiunea formulată de reclamantul-pârât  
M.T.H., în contradictoriu cu pârâta – reclamantă  M.A. şi  autoritatea tutelară Consiliul  Local al  
Municipiului  Cluj-Napoca,  a  fost   admisă  in  parte  cererea  reconvenţională  formulată  de  pârâta  
reclamantă,  s-a  dispus  desfacerea  căsătoriei  înregistrate  în  registrul  stării  civile  al  Primăriei  
comunei Monor la 20.07.1991, din culpa exclusivă a soţului reclamant pârât, s-a  dispus  dispus  
revenirea pârâtei-reclamante la numele purtat anterior încheierii căsătoriei, respectiv acela de „M.”,  
autoritatea părintească asupra minorului M.H.D. născut la 26.05.1994 a fost  exercitată în comun de  
ambii  părinţi,  s-a stabilit  domiciliul  minorului M.H.D., la mamă, a fost  obligat  reclamantul  către  
pârâtă şi  în  favoarea minorului,  la  plata unei  pensii  de întreţinere lunare în cuantum de 1/4 din  
venitul  net  realizat  lunar de către pârât,  cu începere de la  data pronunţării  hotărârii  şi  până la  
majoratul minorului sau alte dispoziţii ale instanţelor, în baza art. 390 C.civ. s-a stabilit in favoarea  
pârâtei  reclamante  uzufructul  viager  asupra apartamentului  din Cluj-Napoca,  str.  E.  … şi  a  fost  
compensată plata cheltuielilor de judecată.

Pentru a pronunţa această  sentinţă,  judecătoria  a reţinut  că părţile  s-au căsătorit  la data  de 
20.07.1991 şi din căsătoria părţilor a rezultat minorul M.H.D.  născut la data de 26.05.1994.

Reclamantul a arătat că neînţelegerile apărute între părţi au afectat iremediabil viata de cuplu, 
întrucât au apărut dese certuri, jigniri, la început unilaterale doar din partea soţiei, dar care în timp au 
dus la riposte pe măsură din partea reclamantului.

Potrivit art. 373 lit.c din Noul Cod Civil, căsătoria se desface prin divorţ, la cererea unuia dintre 
soţi, după o separare in fapt care a durat cel puţin 2 ani.

Din declaraţiile martorilor  audiaţi  în cauză,  rezulta că de mai  mult  de doi ani,  respectiv de 
aproape 6 ani, părţile sunt despărţite în fapt. 

Martora R.I. a declarat ca reclamantul are o relaţie cu o altă persoană de aproximativ 10 ani, iar 
de 7 ani a plecat de acasă, acesta fiind motivul pentru care relaţiile dintre soţi s-au destrămat. Cunoaşte 
părţile de dinainte de a se casatori si nu ştie alte motive care ar fi determinat părţile să se desparte, 
arătând că pârâta se descurcă singură de 7 ani cu toate cheltuielile casei.

Martorul reclamantului C.R.I. a declarat ca nu o cunoaşte pe pârâtă, iar din anul 2006 ştie că 
reclamantul nu mai locuieşte cu soţia, ci cu altcineva.

Fată de aceasta situaţie, instanţa a constatat că cererea reclamantului de desfacere a căsătoriei 
este întemeiată, conform art. 373 lit.c din Noul Cod Civil.

In ceea ce priveşte culpa în desfacerea căsătoriei, având în vedere că din probele administrate 
nu a rezultat  că pârâta este vinovată nici măcar  în parte în desfacerea căsătoriei,  instanţa a dispus 
desfacerea căsătoriei din culpa exclusivă a soţului reclamant pârât, conform art. 379 alin. 2 C.pr.civ.

În ceea ce priveşte capătul de cerere privitor la nume, în baza art. 383 din Noul Cod Civil, 
instanţa a dispus ca pârâta să reia numele purtat înaintea căsătoriei, respectiv acela de „M.”, apreciind 
că nu au fost probate motivele temeinice pentru ca pârâta să păstreze numele dobândit prin căsătorie, 
in lipsa unei înţelegeri între părţi. 

Potrivit  art.  396  si  art.  397  din  Noul  Cod  Civil,  instanţa  urmează  a  stabili  ca  autoritatea 
părinteasca să fie exercitată în comun de ambii părinţi, apreciind că aceasta este în interesul minorului, 
aşa cum este  el  reglementat  în  art.  2 alin.  3 din Legea  272/2004 privind protecţia  si  promovarea 
drepturilor copilului. 

Faţă  de  concluziile  referatului  de  ancheta  sociala,  vârsta  minorului  M.H.D.  şi  opţiunea 
acestuia), instanţa a apreciat că minorul se bucură de o bună îngrijire din partea mamei, astfel că în  
baza art. 397 din Noul Cod Civil, a stabilit domiciliul acestuia la mamă.

În  ceea  ce  priveşte  obligaţia  reclamantului  la  plata  unei  pensii  de  întreţinere  în  favoarea 
minorului, în baza art. 529 din Noul Cod Civil, instanţa a obligat reclamantul să plătească minorului o 
pensie  de întreţinere lunare în cuantum de 1/4 din venitul net realizat lunar de către parat, cu începere 
de la data pronunţării hotărârii şi până la majoratul minorului sau alte dispoziţii ale instanţelor.



In baza art. 390-395 C. civ., instanţa a stabilit în favoarea pârâtei reclamante uzufructul viager 
asupra apartamentului din Cluj-Napoca, str. E.

Instanţa a avut în vedere că domiciliul minorului a fost stabilit la mamă, iar un eventual partaj 
ar  determina  schimbarea  condiţiilor  de  viaţă  a  mamei  şi  minorului,  soţul  reclamant  având  deja 
domiciliul stabilit în altă parte, unde locuieşte în mod statornic cu o altă persoană de aproape 6 ani. 
Condiţia  duratei  căsătoriei  de  20  de  ani  este  îndeplinită  întrucât  părţile  s-au  căsătorit  la  data  de 
20.07.1991.

Completarea dispoziţiilor art. 45 din Legea de punere in aplicare a Codului Civil care prevăd că 
“dispoziţiile art. 388 din Codul civil privind acordarea despăgubirilor şi cele ale art. 390 din Codul 
civil privind acordarea prestaţiei compensatorii sunt aplicabile în cazul în care motivele de divorţ s-au 
ivit după intrarea în vigoare a Codului civil”, s-a realizat după data pronunţării prezentei hotărâri, prin 
Legea nr. 60 din 10 aprilie 2012 privind aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 
pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. 
Înainte de această modificare din aprilie 2012, art.45 facea referire strict la dispoziţiile art. 388 din 
Codul civil.

Potrivit art. 276 C.pr.civ., instanţa a dispus compensarea cheltuielilor de judecata.
Prin decizia civilă nr. 450/A/15.10.2012 a  Tribunalului Cluj, a  fost admis apelul declarat de  

apelantul M.T.H. împotriva Sentinţei civile nr. 7059/30.03.2012, a Judecătoriei Cluj-Napoca, care a  
fost  schimbată în parte, în sensul că a  fost  înlăturată dispoziţia primei instanţe privind stabilirea  
uzufructului  viager în favoarea pârâtei,  au fost  menţinute restul dispoziţiilor sentinţei  atacate,  iar  
intimata a fost obligată să plătească apelantului cheltuielile de judecată în sumă de 705,15 lei.

Pentru a pronunţa această  decizie, tribunalul a reţinut că, potrivit art. 45 din Legea 71/2011 de 
punere in aplicare a Legii 287/2009 privind Codul civil, astfel cum a fost modificată de subpct. 5 al 
pct. 22 al  art. I din Legea nr. 60 din 10 aprilie 2012 publicată în Monitorul Oficial nr. 255 din 17 
aprilie 2012, dispoziţiile art. 388 din Codul civil privind acordarea despăgubirilor şi cele ale art. 390 
din Codul civil privind acordarea prestaţiei compensatorii sunt aplicabile în cazul în care motivele de 
divorţ s-au ivit după intrarea în vigoare a Codului civil.

Modificarea legislativă care restrânge posibilitatea acordării prestaţiei compensatorii numai la 
situaţia in care motivele de divorţ s-au ivit după intrarea in vigoarea a N.C.C., a intervenit ulterior 
pronunţării sentinţei atacate, însă raportul juridic dintre părţi fiind unul in curs de desfăşurare, intra sub 
incidenta acestei reglementări.

Întrucât  în speţă  motivul  de divorţ  constând din legătura  extraconjugală  a reclamantului   a 
existat înainte de intrarea în vigoare a Noului Cod civil, nu sunt îndeplinite condiţiile  legale pentru a 
dispune  obligarea   reclamantului  intimat  la  plata  daunelor  compensatorii  faţă  de  pârâtă.  Celelalte 
motive invocate de apelant nu au fost apreciate ca fiind întemeiate.

Potrivit  art.  289  N.C.C.  căsătoria  este  încheiată  în  momentul  în  care,  după  luarea 
consimţământului la căsătorie al soţilor, ofiţerul de stare civilă îi declară căsătoriţi şi încetează în ziua 
in care hotărârea prin care s-a pronunţat divorţul a rămas definitivă.

 În mod evident  condiţia impusă de legiuitor in textul art. 390 N.C.C a avut in vedere durata 
căsătoriei cuprinsă între aceste două momente, fără a scădea din durata acesteia perioada despărţirii in 
fapt.

Prestaţia compensatoriei trebuie suportată de soţul vinovat pentru desfacerea căsătoriei, nu de 
către  soţul  nevinovat.   Aferent  cotei  sale  de  proprietate,  intimata  are  toate  atributele  dreptului  de 
proprietate,  astfel  încât  nu  se  justifică   acordarea  dreptului  de  uzufruct  pe  cota  de  ½ aparţinând 
acesteia, ci asupra  cotei de proprietate a pârâtului.

Este adevărat că  instituirea dreptului de uzufruct reglementată de art. 392 N.C.C.  reprezintă o 
restrângere  a  dreptului  de proprietate  al  soţului  vinovat   pentru desfacerea  căsătoriei,  insă această 
restrângere este permisă de lege şi este urmarea a conduite culpabile a soţului vinovat pentru divorţ.

Prin prisma criteriilor reglementate de art. 390 N.C.C., intimata era îndreptăţită la acordarea 
prestaţiei compensatorii în forma uzufructului viager asupra locuinţei, întrucât ulterior  divorţului în 
cele mai multe cazuri  urmează partajul bunurilor comune. Or, la partaj, intimata va trebui  fie să achite 
sultă  apelantului, devenind debitoarea unei sume însemnate de bani, fie va trebui să accepte sultă de la 
apelant,  sultă din care este puţin probabil că va reuşi să-şi achiziţioneze o locuinţă care să asigure 



condiţii locative similare  celei de faţă. Varianta partajării in natură a locuinţei, în mod evident, dată 
fiind situaţia părţilor, ar fi vătămătoare pentru intimată din considerente de ordin psihologic.

Potrivit  dispoziţiilor art.  392 alin 3 NCC, dreptul de uzufruct viager se poate constitui pe toată  
viaţa iar apelantul nu a  indicat motive pertinente pentru care, din perspectiva intimatei, este suficientă 
stabilirea uzufructului pentru o perioadă mai restrânsă.

Împotriva acestei  decizii a declarat  recurs  pârâta M.A., solicitând  instanţei   modificarea 
deciziei pronunţate în apel, cu consecinţa menţinerii sentinţei instanţei de fond ca fiind  temeinică şi 
legală, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea  recursului pârâta a arătat  că  decizia  pronunţată în apel este nelegală, deoarece 
considerentele reţinute de   instanţa de apel sunt  contradictorii, motiv de  nelegalitate prevăzut de art. 
304 pct. 7  Cod proc.civ. 

Recurenta a arătat  că există neconcordanţă între considerentele deciziei şi dispozitiv întrucât 
considerentele tindeau spre respingerea apelului, nu spre admiterea acestuia.

Instanţa de apel a arătat că art. 390 Noul Cod  Civil are  în vedere condiţia căsătoriei care a 
durat cel puţin 20 ani până la pronunţarea divorţului şi nu despărţirea în fapt a soţilor şi a concluzionat 
că  recurenta  îndeplinea  această  condiţie,fiind  îndreptăţită  la  prestaţie  compensatorie   sub   forma 
uzufructului  viager asupra locuinţei.

Mai mult, instanţa de apel a reţinut că potrivit  dispoziţiilor art. 392 alin. 3  Noul Cod  Civil  
dreptul  de  uzufruct   viager  se poate  constitui  pe toată  viaţa,  iar  apelantul  nu a  indicat   motive 
pertinente pentru care ar fi suficientă stabilirea uzufructului pentru o perioadă mai restrânsă. În opinia 
recurentei aceste detalieri ale instanţei de apel conduceau  la  concluzia  că apelul trebuia  respins  şi nu 
admis.

Apelul a fost admis şi înlăturată dispoziţia primei instanţe de stabilire a uzufructului viager însă 
nu s-a dispus modificarea dispoziţiei din sentinţă  referitoare la admiterea cererii reconvenţionale care 
a fost golită de conţinut.

  Al doilea motiv de recurs vizează aplicarea greşită a dispoziţiilor  legale  la starea de fapt 
reţinută de către   instanţă.

Recurenta a considerat că trebuia aplicat art. 390 Noul Cod Civil deoarece căsătoria  părţilor 
durează de peste 20 de ani în prezenta cauză şi s-a reţinut de tribunal conduita  culpabilă a apelantului.

În mod greşit  instanţa de apel a reţinut că prestaţia  compensatorie se  aplică numai la situaţia 
în care motivele de divorţ s-au ivit  după intrarea în vigoare a Noul Cod Civil întrucât modificarea 
legislativă care restrânge  posibilitatea  acordării prestaţiei compensatorii a  intrat în vigoare  după 
pronunţarea sentinţei atacate, raportul juridic dintre părţi fiind  unul în curs de desfăşurare care  intra 
sub incidenţa acestei reglementări.

În opinia recurentei instanţa de fond a aplicat corect art. 45  din Legea nr.  71/2011  în forma  în 
vigoare la  momentul pronunţării sentinţei, iar  în ipoteza  în care  dispoziţia legală ar fi interpretată 
altfel, legea ar retroactiva, ceea ce nu este admisibil. 

Recurenta a arătat  că nu este de neglijat  faptul că pentru a  putea obţine divorţul, apelantul şi-a 
modificat acţiunea  iniţială introdusă anterior  intrării în vigoare a Noului Cod  Civil şi care ar fi fost 
inadmisibilă conform Noul Cod  Civil, indicând  art. 373  lit. c din Noul Cod  Civil.

Deoarece s-a reţinut culpa exclusivă a acestuia,  urmează să se accepte  şi toate efectele  ce 
decurg pentru divorţul din culpă şi sub acest aspect  neexistând  posibilitatea de alegere  sau sustragere.

Prin întâmpinare  intimatul  reclamant  a  solicitat   respingerea  recursului  ca nefondat,  cu 
obligarea recurentei la plata cheltuielilor de  judecată.

Intimatul  a  apreciat  că nu sunt   contradictorii  considerentele  deciziei  pronunţate  în  apel  şi 
dispoziţiile legale au fost corect aplicate de  instanţă, astfel încât se  impune respingerea recursului.

Analizând decizia pronunţată prin prisma motivelor de recurs invocate, curtea  constată că  
recursul este nefondat, urmând a fi respins pentru următoarele considerente:  

Primul motiv de recurs  invocat de  pârâtă vizează neconcordanţa între  considerentele deciziei 
şi dispozitivul acesteia.

Această  neconcordanţă  invocată  de  către   pârâtă  este  doar  aparentă,  pentru    următoarele 
considerente:

Instanţa de apel a arătat  în considerente că  dispoziţiile  art. 45  din Legea nr.  71/2001  de 
punere  în aplicare a Legii nr. 287/209 C.Civil, aşa cum a fost modificare  de subpunctul 5 al pct. 22 al  



art. I din Legea nr.  60/10.04.2012, este incidentă în cauză,  întrucât  raportul  juridic  dintre părţi este 
unul în curs de desfăşurare şi intră sub incidenţa acestei reglementări.

Acesta a fost considerentul pentru care  instanţa de apel a admis  apelul reclamantului şi a 
înlăturat   dispoziţia  privind  stabilirea  uzufructului  viager,  deoarece  prestaţiile   compensatorii  sunt 
aplicabile  în cazul în care  motivele de divorţ s-au ivit  după intrarea în vigoare a Noului Cod  Civil.  
Întrucât în memoriul de apel au existat mai multe critici aduse  sentinţei tribunalul le-a analizat şi pe 
cele care nu conduceau la admiterea apelului, apreciindu-le ca fiind  nefondate. Aceste critici vizau 
condiţiile de stabilire a prestaţiei compensatorii şi chiar dacă aceasta nu a fost acordată,  instanţa de 
apel  a analizat  condiţiile  în care,  în mod ipotetic,  se putea institui  dreptul  de uzufruct,  precum şi 
întinderea dreptului asupra  ½  din locuinţă sau pe  întreaga locuinţă.

Aşadar, curtea apreciază că nu există neconcordanţă între considerente  şi dispozitiv,  primul 
motiv de recurs  fiind  nefondat. 

Soluţia  instanţei de apel de  înlăturarea prestaţiei  compensatorii sub forma  uzufructului viager 
este corectă, însă pentru alte considerente decât cele avute  în vedere  de  către   instanţa de apel.

Acţiunea a fost promovată de reclamant la data de  25.01.2011 (anterior  intrării în vigoare a 
Noul Cod  Civil).

În şedinţa  publică din 22.11.2011 reclamantul şi-a precizat  verbal acţiunea de divorţ, invocând 
ca temei de drept  dispoziţiile  art. 373  coroborat cu art. 379 Noul Cod  Civil, după cum rezultă din 
încheierea din 22.11.2011, fără a  preciza dacă solicită divorţul prin acord, din culpa  comună a părţilor 
sau pentru a  că a  intervenit o separaţie de fapt de mai mare de  2  ani. 

Din susţinerile părţilor, întâmpinarea la precizarea de acţiune depusă de  pârâta M.A., precum şi 
din memoriul de apel depus de reclamant, rezultă că acţiunea de divorţ a fost  precizată în baza art. 373 
lit. c Noul Cod  Civil, după cum a reţinut  şi prima  instanţă în considerentele sentinţei.

În întâmpinare  recurenta  M.A. a  arătat  că această precizare de acţiune pe  dispoziţiile  art. 
373  lit. c Noul Cod  Civil nu sunt aplicabile în cauză, deoarece acţiunea de divorţ a fost  înregistrată  
anterior  intrării în vigoare a acestuia.

Curtea consideră că această alegaţie este corectă, deoarece  potrivit  dispoziţiilor art. 223  din 
Legea nr. 71/2011 dacă prin prezenta  lege  nu se prevede altfel, procesele   şi cererile  în materie 
civilă  în  curs   de soluţionare  la  data   intrării  în  vigoare  a  Codului  civil  se  soluţionează  de către  
instanţele  legal investite în conformitate cu dispoziţiile legale, materiale  şi procedurale, în vigoare la 
data la care au fost  pornite.

De la această regulă, în materia divorţului,  exista o sigură derogare stipulată de art.  42 din 
Legea nr. 71/2011, care prevede că instanţa va putea  dispune divorţul în temeiul art. 373 lit. b (din 
culpa  unuia  sau a ambilor soţi) şi pentru acţiuni înregistrate anterior  intrării în vigoare a Noul Cod 
Civil.

Prin  urmare,   coroborând  dispoziţiile  art.  223   şi  art.  42   din  Legea  nr.   71/2011,  curtea 
apreciază că în ipoteza în care exista o acţiune de divorţ înregistrată anterior intrării în vigoare a noului 
cod civil, aceasta nu poate fi soluţionată pe   dispoziţiile Noul Cod  Civil, numai pentru divorţul dispus 
din culpa unuia sau ambilor soţi, potrivit  dispoziţiilor art. 373 lit.b Noul Cod  Civil.

Întrucât acţiunea de  divorţ era  înregistrată anterior intrării în vigoare a Noul Cod Civil instanţa 
de fond era obligată să aplice Codul familiei sau eventual art. 373 lit. b Noul Cod Civil dacă părţile  şi-
ar fi precizat acţiunea în acest sens, însă nu putea să aplice dispoziţiile  art. 373 lit.c Noul Cod  Civil, 
deoarece legiuitorul nu a menţionat şi această dispoziţie în art. 42 din Legea nr. 71/2011. 

Prin urmare, prima  instanţă a aplicat dispoziţiile art. 373 lit. c, Noul Cod Civil în mod nelegal,  
însă această greşeală a instanţei nu poate fi îndreptată în acest recurs, întrucât niciuna dintre părţile 
litigante nu au exercitat căile de atac pentru capătul de cerere privind desfacerea căsătoriei. Curtea a 
semnalat  această  inadvertenţă  pentru  coerenţa  raţionamentului  logic  aplicat  petitului  subsidiar  de 
stabilire a prestaţiilor compensatorii.

În această cauză curtea apreciază că raportul juridic dedus  judecăţii anterior intrării în vigoare 
a  Noul Cod Civil trebuia  soluţionat  în baza C. fam, şi nu potrivit art. 373  lit. c Noul Cod  Civil care 
este incident  numai pentru acţiunile promovate după 01.10.2011.

Este real că după intrarea în vigoare a Noul Cod  Civil la data de 9.02.2012 pârâta recurentă 
M.A. a formulat acţiunea reconvenţională cu privire la petite subsidiare ale divorţului, referitoare la 
numele purtat ulterior căsătoriei şi obligaţia reclamantului la plata unei prestaţii compensatorii, fără să 



solicite aplicarea art. 42 din Legea nr. 71/2001 şi desfacerea căsătoriei datorită culpei unuia dintre soţi. 
Mai  mult,  chiar  recurenta  este  cea care invocă,  în mod corect,  inadmisibilitatea  acţiunii  de divorţ 
întemeiată pe  dispoziţiile  art. 373  lit. c Noul Cod  Civil.

Prestaţia  compensatorie  se  poate  acorda  numai  odată  cu  desfacerea   căsătoriei,  după  cum 
rezultă din dispoziţiile art. 391 Noul Cod Civil,  ori, dacă acţiunea de divorţ trebuia  soluţionată în 
temeiul  Codului  familiei  este  evident  că instanţa  nu putea  acorda  prestaţia  compensatorie  întrucât 
Codul familiei nu prevedea această posibilitate.

Aplicând   dispoziţiile  art. 390 şi urm. Noul Cod  Civil,  prima instanţă a aplicat retroactiv 
dispoziţiile  Noului Cod  Civil,   încălcând  astfel principiul neretroactivităţii legii civile, prev. de art. 
15 alin. 2  Constituţie, precum şi art. 1  Cod. civil.

Legea  nr.  71/2011 în forma în vigoare la  data  când  pârâta  a  investit   instanţa  cu cererea 
reconvenţională nu prevedea nicio derogare referitoare la  prestaţia compensatorie  în sensul că aceasta 
ar putea fi solicitată şi în cadrul acţiunilor de divorţ deja  înregistrate pe rolul instanţei. Aşadar rezultă 
că prestaţia compensatorie întemeiată pe dispoziţiile art. 390 Noul Cod Civil poate fi acordată numai 
pentru acţiunile de divorţ înregistrate după intrarea în vigoare a Noului Cod  Civil sau în condiţiile art.  
42 din Legea nr. 71/2011.

Chiar dacă ulterior Legea nr. 71/2011 a fost modificată de Legea nr. 60/2012 şi art. 45 stipula  
expres că şi dispoziţiile art. 390 Noul Cod Civil sunt aplicabile în cazul în care  motivele de divorţ s-au 
ivit  după intrarea  în  vigoare  a   Noului  Cod  Civil,  această  modificare  legislativă  nu are  efect  în 
prezenta cauză întrucât dispoziţiile Noului Cod Civil nu pot fi aplicate.

Aşadar, pentru aceste considerente curtea apreciază că în mod  legal instanţa de apel a admis 
apelul pârâtului şi a înlăturat prestaţia  compensatorie  stabilită de  prima  instanţă.

Prin urmare, în temeiul art. 312 C.Pr.Civ. curtea va respinge ca nefondat recursul declarat de 
pârâta M.A..  

În temeiul art. 274 Cod proc.civ., curtea va obliga recurenta să plătească intimatului M.T.H. 
suma de 800 lei, cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând  onorariu avocaţial (f. 12).

5. Contract individual de muncă încheiat pe durată determinată. 
Continuarea raporturilor de muncă după expirarea perioadei pentru care a 

fost încheiat. Considerare ca fiind contract de muncă pe durată nedeterminată
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 215/R din 23 ianuarie 2013 

Prin Sentinţa civilă nr. 1774 din 06.11.2012 A Tribunalului Maramureş, a fost admisă în parte 
contestaţia formulată de contestatoarea N.O.A. în contradictoriu cu Ministerul Finanţelor Publice prin 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Maramureş şi în consecinţă s-a dispus anularea Deciziei nr. 227 
din  11.07.2011 emisă  de  Ministerul  Finanţelor  Publice  -  Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  a 
judeţului Maramureş, reîncadrarea reclamantei pe postul inspector de specialitate gr. II gradaţia 3.

A fost  obligat  angajatorul  la  plata  unei  despăgubiri  egale  cu salariile  indexate,  majorate  şi 
actualizate  şi  cu  celelalte  drepturi  de  care  ar  fi  beneficiat  reclamanta,  începând  cu  data  încetării 
contractului – 18.07.2011 şi până la reintegrarea efectivă.

A fost respinsă cererea de acordare a daunelor morale.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:
Prin Decizia nr. 227/11.07.2011 emisă de Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia Generală a 

Finanţelor Publice Maramureş s-a dispus ca începând cu data de 18.07.2011, contestatoarei îi încetează 
contractul individual de muncă încheiat pe perioadă determinată, conform art. 55 lit. a) coroborat cu 
art.  56 al.  1 lit.  i  din Legea nr.  53/2003 la expirarea termenului  contractului  individual  de muncă 
încheiat pe durată determinată.

În cuprinsul deciziei  se aminteşte de reducerea posturilor de execuţie vacante şi de Ordinul 
preşedintelui A.N.A.F. nr. 2305/27.06.2011 prin care se aprobă structura organizatorică a Direcţiei 
Generale a Finanţelor Publice Maramureş, însă angajatorul nu invocă ca şi temei de drept art. 65 alin. 1 
Codul  muncii  pentru  încetarea  contractului  individual  de  muncă,  drept  urmare  concedierea  pentru 
motive care nu ţin de persoana salariatului determinată de desfiinţarea postului ocupat de salariat nu 



poate face obiectul analizei de faţă întrucât angajatorul nu poate modifica temeiul legal al încetării 
contractului individual de muncă.

Contestaţia poate fi analizată doar prin prisma temeiului de drept invocat de angajator, reţinut 
în decizie, respectiv încetarea contractului individual de muncă conform art. 55 lit. a) coroborat cu art. 
56 al. 1 lit. j) Codul muncii – la expirarea termenului contractului individual de muncă încheiat pe 
durată determinată.

Potrivit  contractului  individual  de muncă  între  părţi  au  existat  raporturi  juridice  de  muncă 
începând cu 17.12.2007 până la data organizării concursului; se precizează perioadă determinată.

Raporturile de muncă au continuat din 2007 şi până în prezent, ceea ce dovedeşte faptul că 
adevărata natură a contractului de muncă este una pe durată nedeterminată întrucât au continuat să se 
desfăşoare şi după împlinirea celor 18 luni expres prevăzute de art. 82 al. 1 Codul muncii.

Întrucât contractul individual de muncă a continuat până în prezent iar angajatorul nu a încheiat 
contract  individual  de  muncă  cu  precizarea  expresă  a  duratei  pentru  care  se  încheie,  contractul 
individual de muncă pe durată determinată fiind o derogare de la regula prevăzută la art. 12 al. 1 Codul 
muncii,  s-a  apreciat  că  acest  contract  individual  de  muncă  a  fost  încheiat  între  părţi  pe  durată 
nedeterminată.

Aşadar,  încetarea de drept  a contractului  individual  de muncă (art.  55 lit.  a)  Codul muncii 
coroborat cu art.  56 al.  1 lit.  j), respectiv la expirarea termenului contractului individual de muncă 
încheiat pe durată determinată, este nelegală.

Cu privire la cererea de acordare a daunelor morale solicitate de contestatoare, prin Decizia nr. 
XL ( 40 ) din 7.05.2007 în dosarul nr. 10/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a statornicit că în 
cadrul litigiilor de muncă privind atragerea răspunderii angajatorilor, potrivit art. 269 alin. 1 Codul 
muncii, daunele morale pot fi acordate salariaţilor numai în cazul în care legea, contractul colectiv de 
muncă sau contractul individual de muncă cuprinde clauze exprese în acest sens.

Contestatoarea nu a făcut dovada existenţei unor astfel de clauze în contractul individual de 
muncă, fiind vorba de o răspundere contractuală.

Împotriva  acestei  hotărâri  a  declarat  recurs  pârâtul  Ministerul  Finanţelor  Publice  prin  
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Maramureş, solicitând modificarea în parte a sentinţei atacate 
ca fiind nelegală şi netemeinică, iar pe cale de consecinţă respingerea acţiunii şi menţinerea Deciziei 
nr.  227/11.07.2011 emisă de Direcţia  Generală  a Finanţelor  Publice  Maramureş,  ca fiind legală  şi 
temeinică.

În motivarea recursului, pârâtul a arătat că instanţa de fond în mod eronat a anulat decizia ce 
concediere şi a dispus reîncadrarea reclamantei cu plata despăgubirilor egale cu drepturile salariale 
indexate, majorate şi  actualizate de la data concedierii şi  pana la efectiva reîncadrare. 

În  acest  sens  s-a  făcut  trimitere  la  Decizia  nr.  40/07.05.2007 a  Înaltei  Curţi  de Casaţie  şi  
Justiţie privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi  Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 269 alin.1 din Codul 
muncii în legătura cu daunele morale pretinse de salariaţi în cadrul litigiilor de munca referitoare la 
atragerea răspunderii materiale a angajaţilor. 

Pentru  a  fi  angajata  răspunderea  patrimoniala  pentru  daune  morale  este  necesar  sa  se 
dovedească elementele răspunderii civile, respectiv fapta ilicita a angajatorului, prejudiciul şi  legătura 
de cauzalitate. 

Contractul individual de munca nu prevede acordarea daunelor morale reclamantului. 
Prin urmare, apreciază recurentul ca instanţa de fond în mod corect a respins capătul de cerere 

privind daunele morale şi  cheltuielile de judecata care nu au fost dovedite. 
Pentru o viziune de ansamblu asupra spetei arată faptul ca, reclamanta a fost angajat în funcţia 

de  casier  trezorerie,  pe  perioada  determinata,  conform  Deciziei  nr.  224/13.07.2005,  încheindu-se 
Contractul individual de munca nr. 958/13.07.2005. 

Conform contractului de munca reclamanta a fost angajata pe perioada determinata începând cu 
data de 15.07.2005 până la întoarcerea titularului de post. 

Având în vedere deficitul  de personal  din cadrul  D.G.F.P Maramureş,  generat  de încetarea 
raporturilor de munca ale unor salariaţi, s-a dispus reîncadrarea reclamantei pe perioada determinata pe 
funcţia de inspector specialitate debutant la Compartimentul trezorerie şi contabilitate publică. 



Ulterior prin Decizia nr. 449/29.08.2008 reclamanta promovează în gradul profesional imediat 
superior debutantului de inspector specialitate gr. IV, în urma concursului organizat pentru promovare 
în grad profesional.

Prin Decizia nr. 227/11.07.2011 reclamantei i-a încetat contractul de munca de drept, ţinând 
cont  de  Nota  Direcţiei  de  Organizare  şi   Resurse  Umane  din  cadrul  A.N.A.F  Bucureşti  nr. 
938551/09.06.2011 din conţinutul căreia rezulta ca toate posturile de execuţie vacante au fost reduse. 

Pârâta  mai  arată  că deciziile  mai  sus  menţionate  nu au fost  contestate  de către  reclamanta 
dându-şi tacit acordul cu privire la prelungirea contractului. 

Prin  Ordinul  Preşedintelui  A.N.A.F.  nr.  2180/2011  (comunicat  la  data  de  07.06.2011)  s-a 
modificat Ordinul nr. 375/2009 privind aprobarea structurii  organizatorice a direcţiilor generale ale 
finanţelor  publice judeţene,  noua structura organizatorica intrând în vigoare la data de 15.07.2011, 
ulterior acest termen fiind prorogat prin O.P.A.N.A.F. nr. 2289/27.06.2011 până la data de 01.08.2011. 

 Potrivit art. III din O.P.A.N.A.F. nr. 2180/2011, modificat prin O.P.A.N.A.F. nr.2365/2011: 
În  aplicarea  prevederilor  O.P.A.N.A.F.  nr.  2180/2011  Direcţia  Generala  de  Organizare  şi 

Resurse Umane din cadrul A.N.A.F. a comunicat Nota nr. 938.551/09.06.2011 prin care se precizează 
faptul ca la întocmirea statelor de funcţii care vor fi predate obligatoriu pana la data de 10.06.2011 nu 
se vor lua în calcul posturile de execuţie vacante existente la acea data, posturile de execuţie vacante 
fiind doar cele preluate de la unităţile desfiinţate. 

Raţiunea pentru care nu mai pot fi luate în considerare este aceea ca nu sunt bugetare şi  ca au 
fost  reduse  prin  proiectul  de  Hotărâre  a  Guvernului  pentru  modificarea  şi   completarea  H.G. 
nr.109/2009  privind  organizarea  şi   funcţionarea  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscala,  cu 
modificările şi  completările ulterioare. 

Prin Ordinul Preşedintelui A.N.A.F nr. 2262/23.06.2011 s-a aprobat numărul maxim de posturi 
pentru  direcţiile  generale  ale  finanţelor  publice  judeţene,  posturile  repartizate  şi   aprobate  pentru 
D.G.F.P. Maramureş fiind în număr de 489, nefiind incluse şi  posturile vacante, ocupate pe perioada 
determinata de personal contractual. 

Astfel,  având în vedere  Nota nr.  938.551/09.06.2011 la  data  de 20.06.2011 s-a  acordat  un 
preaviz  de  20  zile  lucrătoare  conform  art.  75  alin.1  din  Legea  nr.  53/2003  pentru  personalul 
contractual. 

Concedierea reclamantei s-a făcut urmare reorganizării instituţiei, ocupând un post pe perioada 
determinata (post vacant), neavând calitate de funcţionar public. Potrivit art. 65 alin. 1 din Legea nr. 
53/2003 privind Codul muncii: „(1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului 
reprezintă  încetarea contractului  individual  de munca determinata de desfiinţarea locului de munca 
ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătura cu persoana acestuia”. 

Astfel, având în vedere reorganizarea instituţiei, faptul ca reclamantul a ocupat un post vacant 
(personal  contractual)  pe  perioada  determinata,  acesta  fiind  desfiinţat  prin  O.P.A.N.A.F.  nr. 
2262/23.06.2011, modificat ulterior prin O.P.A.N.A.F. nr. 2305/21.06.2011, contractul individual de 
munca a încetat de drept, nefiind posibila reîncadrarea reclamantei. 

Fata de cele prezentate mai sus învederează instanţei de judecata faptul ca din punct de vedere 
al formei şi  al fondului actele emise în prezenta cauza sunt la adăpost de orice critica, fiind întocmite 
cu respectarea normelor legale. 

În prezenta cauza nu se poate face vorbire de existenta unor acte nule, ci dimpotrivă acestea au 
fost întocmite cu respectarea riguroasa a textului de lege. 

Examinând  hotărârea  atacată  prin  prisma  motivelor  invocate  şi  a  dispoziţiilor  legale  
incidente, Curtea reţine că recursul este nefondat, având în vedere considerentele ce vor fi expuse în  
continuare:

Decizia  nr.  227/2011,  emisă  de  pârât  reprezintă  o  dispoziţie  de  încetare  a  contractului 
individual de muncă  în temeiul art. 55 lit. a raportat la art. 56 alin. 1 lit. i C.muncii, după cum rezultă 
în mod expres din acest act, care se coroborează cu  contractul de muncă încheiat între părţi, pe durata 
determinată.

 Nu are nici  un temei  factual  sau legal  apărarea  pârâtului  privind încetarea  raporturilor  de 
muncă dintre părţi prin concediere în baza art. 65 C.muncii, ca urmare a  necesităţii încadrării unităţii 
în  limitele  bugetare  şi  în   schemele  de  personal  aprobate,  având  în  vedere  faptul  că  Decizia  nr. 



227/2011  menţionează  extrem  de  clar  măsura  de  încetare  cu  reţinerea  dispoziţiilor  legale 
corespunzătoare (art.55 lit. a şi art.56 lit. i Codul muncii).

În atare situaţie Curtea nu poate primi susţinerile pârâtului privind  considerarea deciziei nr. 
227/2011 ca o măsură de concediere, fiind de observat că nici în recurs pârâtul nu a indicat cine este 
titularul postului ocupat pe durată determinată de reclamantă sau motivul pentru care acesta lipseşte, 
conform art. 84 alin. 2 Codul muncii, pentru a putea verifica în aceste limite legalitatea deciziei.

Consecinţa anulării deciziei de încetare este reintegrarea reclamantei în postul deţinut pe care îl 
va  ocupa  până  la   revenirea  titularului  postului  în  unitate,  fără  ca  pârâta  să  se  poată  prevala  de 
ambiguitatea  acestei  exprimări  inserate  în  contractul  de  muncă  pentru  a  se  opune  reintegrării 
reclamantei, din moment ce îi revine responsabilitatea pentru o atare clauză contractuală.

Aşa fiind, având în vedere considerentele expuse, nefiind incident nici unul din motivele de 
recurs prevăzute de art. 304 c.pr.civ., în temeiul art. 312 alin.1 c.pr.civ., Curtea va respinge ca nefondat 
recursul declarat, urmând a fi menţinută ca legală şi temeinică hotărârea atacată.

În temeiul dispoziţiilor art. 274 C.pr.civ., recurentul va fi obligat să plătească intimatei N.O.A. 
suma de 500 lei cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariu avocaţial.

6. Legea nr. 10/2001. Teren afectat de amenajări de utilitate publică, 
traversat de o conductă publică de alimentare cu apă. Acordarea de măsuri 

reparatorii în condiţiile Titlului VII din Legea nr. 247/2005
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 224/R din 24 ianuarie 2013 

Prin acţiunea  înregistrată la 30.10.2008 reclamanţii  B.A. şi B.M.  au solicitat   instanţei  să  
dispună  anularea   dispoziţiei  nr.  410/2008  emisă  de  pârâtul  primarul  mun.  Cluj-Napoca  şi   în 
consecinţă, să se  constate  calitatea de persoane  îndreptăţite la  măsuri reparatorii pentru terenul situat 
în Cluj-Napoca, str. P., înscris în Cf 5229 Cluj, nr. top 12804  şi 12805 /1 în suprafaţă de 1494  mp, să 
se dispună restituirea în natură a  suprafeţei de  572  mp din acest teren, să se dispună acordarea de 
despăgubiri pentru restul suprafeţei de  292  mp ce nu poate fi restituită în natură.

Prin sentinţa civilă nr. 921/8.11.2011 a Tribunalului Cluj  a fost  respinsă acţiunea formulată de 
reclamanţi, iar  prin decizia civilă nr. 3/R/8.03.12012  curtea a admis recursul declarat de  reclamanţi 
împotriva sentinţei civile nr.  921/8.11.2011 pe care a  casat-o şi a reţinut cauza spre rejudecare.

La  pronunţarea acestei decizii curtea a reţinut că în cauză s-a făcut  dovada actului juridic 
translativ de  proprietate  încheiat de reclamanţi cu proprietara de cartea  funciară, act cu privire la 
întregul imobil  construcţie şi teren, apreciind  că reclamanţii au calitatea de persoane  îndreptăţite la 
acordarea măsurilor reparatorii prevăzute de Legea nr.10/2001 pentru întregul imobil situat  în Cluj-
Napoca, str. P. înscris în CF 5229 Cluj nr. top 12804 şi 12805/1. 

Prin aceeaşi decizie  instanţa a  reţinut  necesitatea administrării probei cu expertiza  tehnică de 
specialitate pentru a se stabili dacă teren în suprafaţă de  572  mp în legătură cu care reclamanţii au 
solicitat să le fi restituită în natură, este liberă sau nu în sensul cerinţelor Legii nr.10.

Prin expertiza tehnică efectuată s-a stabilit că singura suprafaţă relativ liberă de  construcţii este 
suprafaţa de  403  mp, ce  se  identifică cu o parte din nr. top 12804/1 şi 12805/1/1  din CF 5229 Cluj,  
ce  reprezintă taluzul înierbat, care însă şi acesta este traversat în subteran de  conductele  de apă şi 
canalizare.

Din relaţiile  solicitate  de  la   Regia de Apă Someş  SA, cu privire  la   posibilitatea  mutării 
conductelor publice de apă şi costul necesar efectuării acestor  lucrări, rezultă că parcela  în suprafaţă 
de  1494  mp este subtraversată de conducta  publică de  canalizare menajeră, respectiv  de conducta 
publică  cu  apă  potabilă,  conducte  care  deservesc  o  zonă  importantă  din  Cartierul  Zorilor,  că 
branşamentul de apă şi canal care deservesc  imobilul din str. P. nr. 43, bl. RC IV, sunt, de asemenea, 
localizate  în  interiorul  parcelei  şi  că  având   în  vedere   amplasamentul  parcelei  în  cauză,  de 
vierea/relocarea conductelor  publice de apă şi canalizare nu este posibilă.

Analizând  acţiunea  formulată  prin  prisma   probelor  administrate  în  cauză,  curtea  reţine 
următoarele:

Prin dispoziţia  nr. 410/12.01.2008 emisă de pârâtul Primarul mun. Cluj-Napoca a  fost  admisă 
notificarea  formulată  de  reclamanţi   şi  în  consecinţă,  prin  art.  1  al  acestei  dispoziţii  s-a   dispus 



acordarea  de  despăgubiri  în  condiţiile  legii  speciale   privind  regimul  de  stabilire   şi  plată  a 
despăgubirilor aferente  imobilelor  preluate abuziv – Titlul VII din Legea nr.  247/2005 având  în 
vedere  despăgubirile  primite la expropriere pentru construcţia  demolată, situată în Cluj-Napoca, str. 
P. înscrisă în CF 5229 Cluj nr. top 12804/1  şi 12805/1.

Prin art.  2   al  aceleiaşi  dispoziţii  a  fost   respinsă cererea   formulată  de reclamanţi  pentru 
acordarea măsurilor reparatorii pentru terenul situa în Cluj-Napoca, P. înscrisă în CF 5229 Cluj nr. top 
12804/1  şi 12805/1, cu motivarea că revendicatorii nu fac dovada calităţii de persoane  îndreptăţite, 
nefiind  proprietarii acestuia.

Legea nr.  10/2001 prin art. 9 consacră într-adevăr regula  constituită de acest act  normativ  şi 
care se  regăseşte  în cuprinsul art. 1  şi 7  din lege, constând  în prevalenţa restituirii în natură a 
imobilelor  a  căror regim juridic  intră în sfera sa de reglementare.  Însă de la acest  principiu al 
prevalenţei restituirii în natură a  imobilelor  preluate  abuziv de stat  în perioada de referinţă a legii, 
sunt reglementate  situaţii,  în care, prin excepţie, restituirea  bunului nu poate fi dispusă decât sub 
forma   măsurilor  reparatorii  prin  echivalent   constând   în  compensarea  cu  alte   bunuri  sau  în 
despăgubiri acordate  în condiţiile legii speciale.

Una  din aceste  situaţii de excepţie este cea prevăzută în art. 11 alin. 1  din Legea nr. 10/2001, 
potrivit  cu care „ în cazul în  care  pe terenurile  pe care  s-au aflat  construcţii preluate abuziv, s-au  
edificat  construcţii autorizate, persoana  îndreptăţită va  obţine restituirea  în natură a părţii de teren 
rămase liberă, iar pentru suprafaţa  ocupată de  construcţii noi, cea afectată servituţilor legale ori altor 
amenajări de  utilitate  publică ale  localităţilor urbane sau rurale, măsurile  reparatorii se stabilesc  în  
echivalent”.

Pct. 10.3 din Normele metodologice  de aplicare  unitară  a Legii nr.10/2001 aprobate  prin HG 
nr. 250/7.03.2007, prevede că sintagma  „amenajări de  utilitate  publică ale  localităţilor urbane sau 
rurale” are  în vedere  acele  suprafeţe de teren afectate  unei utilităţi publice, respectiv  suprafeţele de 
teren supuse unor amenajări destinate a servi nevoilor  comunităţii.

Din perspectiva acestor  norme  legale  prezenţa  pe  parcela de  403  mp pretins liberă, a  unei 
conducte   publice  de  alimentare  cu  apă  şi  de  canalizare   face   imposibilă  restituirea  în  natură  a 
suprafeţei solicitate, constituindu-se  în utilităţi publice, care  în conformitate cu art. 10 alin. 2  din 
Legea nr.10/2001 înlătură posibilitatea restituirii în natură a acestei suprafeţe de teren.

Respingerea  cererii de restituire  în natură nu înlătură însă accesul reclamanţilor la beneficiul 
celorlalte  măsuri reparatorii, prevăzute de Legea nr.10/2001, în cadrul procedurii pe care a declanşat-o 
prin formularea notificării.

În consecinţă, în baza art. 26 alin. 3  din Legea nr.10/2001, curtea va  admite  în parte plângerea 
formulată de reclamanţi împotriva  dispoziţiei nr. 410/2008 emisă de  pârât, pe care o va anula în ceea 
ce priveşte soluţia pronunţată referitor la terenul situat în Cluj-Napoca, str. Pr. şi, în consecinţă, va 
stabili  dreptul  reclamanţilor  la  despăgubiri  în  condiţiile  Titlului  VII  al  Legii  nr.  247/2005 pentru 
suprafaţa de 1494 mp teren  înscris în CF nr. 5229 Cluj nr. top 12804; 12805/1.

Instanţa va  menţine restul dispoziţiilor  cuprinse  în dispoziţia  nr. 410/12.01.2008 emisă de 
pârât.

În baza art. 274  Cod proc.civ., având  în vedere  că pârâtul Primarul municipiului Cluj-Napoca 
se află  în  culpă procesuală,  va fi  obligat  să plătească  reclamanţilor  suma de 820 lei  cheltuieli  de 
judecată, reprezentând onorariu avocat  la  instanţa de fond  şi în recurs, conform  chitanţelor de la fila 
134 dosar  fond  şi 18 recurs. Este real că recurenţii au achitat  şi contravaloarea expertizei tehnice 
efectuată în cauză, urmare cererii lor de restituire  în natură a  unei porţiuni din terenul în litigiu. Dar,  
având  în  vedere că s-a constatat  imposibilitatea  restituirii  în  natură a  vreunei  suprafeţe  de teren, 
instanţa  nu va obliga  pârâtul să plătească reclamanţilor  contravaloarea acestei lucrări, întrucât cu 
privire la acest aspect, pârâtul nu se află în culpă procesuală.



7. Acţiune în revendicare. Imobil ce a constituit obiect al Legii nr. 
112/1995 şi al Legii nr. 10/2001. Respingere

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 226/R din 24 ianuarie 2013 

Prin  sentinţa  civilă  nr.  2789/09.02.2012 a  Judecătoriei  Cluj-Napoca  a  fost  admisă  excepţia 
lipsei calităţii procesuale pasive a STATULUI ROMAN PRIN CONSILIUL LOCAL CLUJ si a  fost 
respinsă cererea faţă de acest pârât, a fost  respinsă excepţia inadmisibilităţii cererii, a  fost  respinsă 
cererea  reclamantului  D.G.,  in  contradictoriu  cu  pârâţii  MUNICIPIUL  CLUJ-NAPOCA-  PRIN 
PRIMAR, K.A., C.I. şi C.M.. 

Pentru a pronunţa această sentinţă judecătoria a reţinut următoarele: 
Prin  contractul  de  construire  17222/8.12.1976  reclamantului  i  s-a  asigurat  construirea  unei 

locuinţe proprietate personala situata in Cluj Napoca respectiv apartament 19 situat in Cluj Napoca str. 
D.. Prin titlul de proprietate nr. 6460/27.091978 reclamantul a dobândit dreptul de proprietate asupra 
imobilului in litigiu.

Din  copia  CF  40918  CLUJ  reiese  ca  asupra  apartamentului   in  litigiu  de  la  nr.  top 
21125/2/S/XIX si-a înscris dreptul de proprietate cu titlu de construire reclamantul in baza titlului de 
proprietate nr. 6460/1978 

Ulterior la 17.11.1987 prin decizia  337/5.09.1987 in baza Decretului nr. 223/1974 s-a intabulat 
dreptul de proprietate asupra imobilului in favoarea STATULUI ROMAN in administrarea ICRAL. 

Apoi in baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 36168/1998 in baza Legii nr. 112/1995 si-
au intabulat dreptul de proprietate pârâta K.A. si soţul acesteia. 

Prin sentinta civila nr. 4617/2004 a judecătoriei Cluj Napoca, rămasa definitiva prin decizia 
129/A/2007 a Tribunalului Cluj, in urma dezbaterii succesiunii  după defunctul T.M. soţul pârâtei K.A. 
s-a dispus înscrierea in cf a dreptului de proprietate al pârâţiloror C. asupra apartamentului  in litigiu cu 
titlu de moştenire si partaj ca bun propriu.

De asemenea prin sentinţa civila 8366/2005 a Judecătoriei Cluj Napoca rămasă definitiva prin 
decizia civila nr. 44/A/2006 a TRIBUNALULUI CLUJ s-a constatat printre altele ca pirita K.A. este  
titulara  este  dreptului  de  proprietate  asupra  cotei  de  1/8  parte  din  masa  succesorală  ramasă  după 
defiunctul T.M.

De  asemenea  reclamantului  prin  decizia  nr.  6424/20  12  2010  i  s-a  propus  acordarea  de 
despăgubiri in baza Legii nr. 10/2001 pentru imobilul in litigiu preluat.

Dipozitia  a fost  atacata   in justiţie  iar  prin sentinţa civila  nr.  515/2011 a Tribunalului  Cluj 
ramasa irevocabila prin decizia civila nr. 3456/R/2011 a Curtii de Apel Cluj a fost respinsa cererea 
reclamantului  prin  care  s-a  solicitat  anularea  parţiala  a  deciziei  Primarului,  preluarea  fără  titlu  a 
imobilului  cu  reînscrierea  dreptului  de  proprietate  al  reclamantului  asupra  imobilului  precum  si 
obligarea PRIMARULUI sa emită dispoziţie de restituire in natura a imobilului. 

Din considerentele sentinţei civile nr. 515/2011 reiese ca nu s-a formulat cerere de anulare a 
contractului de vânzare cumpărare cu privire la imobilul in litigiu încheiat  in baza Legii nr. 112/1995 
cu foştii chiriaşi. 

În raport de aceste  motive,  instanţa a respins cererea ca  nefondată. În  ce  priveşte 
excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Statului Român prin Consiliul Local al municipiului Cluj-
Napoca, instanţa a apreciat că potrivit art. 21, 23  din Legea nr. 215/2001, calitate procesual pasiva in 
cauza are MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA prin PRIMAR si nu CONSILIUL LOCAL CLUJ. Astfel 
MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA prin PRIMAR a fost corect chemat in judecata fata de petitul legat de 
valabilitatea titlului statului si de rectificarea de carte funciara.

Excepţia inadmisibilitatii a  fost  respinsă de  instanţă pentru următoarele considerente:
 Prezenta acţiune este o acţiune in revendicare, de comparare a titlurilor, având ca temei dreptul 

comun. Ori, o asemenea cerere nu poate fi considerata inadmisibila din start  si a fi respinsa ca atare, o 
asemenea soluţie fiind contrara RIL 33/2008 obligatoriu pentru instanţe. 

In acest context, se poate formula o acţiune in revendicare si după intrarea in vigoare a Legii  
10/2001 in cazul in care se sesizează neconcordante intre Legea nr. 10/2011 si Conventia Europeana a 
Drepturilor Omului dar doar in măsura in care nu s-ar aduce atingere unui alt drept de proprietate  ori 
principiului securităţii raporturilor juridice.



Se observa insa ca reclamantul formulează o acţiune in revendicare, in compararea titlurilor, 
deşi acestuia i s-a recunoscut in baza Legii nr. 10/2001 dreptul doar la reparaţii de natura băneasca aşa  
cum reiese din dispoziţia emisa de Primar, atacarea in justiţie acesteia de către reclamant ramânâd fără 
succes. 

Ori , acţiunea in revendicare este acea acţiunea prin care reclamantul cere sa i se recunoască 
dreptul  de proprietate  asupra unui bun determinat  si pe cale  de consecinţa  s-o oblige pe pârâtă la 
restituirea posesiei bunului. 

Insa in prezent, după parcurgerea procedurii prevăzute de Legea nr. 10/2001 reclamantul are 
drept  doar  la  despăgubiri,  in  condiţiile  in  care  pirita  K.A.  si  defunctul  soţ  a  dobândit  dreptul  de 
proprietate prin cumpărare in temeiul Legii nr. 112/1995, drept transmis apoi pârâţilor C.

Astfel, compararea titlurilor poate interveni doar cu privire in ceea ce-l priveşte pe reclamant 
raportat la dreptul sau la despăgubiri obţinut in baza Legii  nr. 10/2001 si nu cu privire la titlul de 
proprietate invocat  nr.  6460/27. 09.1978. 

Ori, in condiţiile in care dreptul de proprietate al comparatorilor, chiriaşi nu a fost contestat in 
termen aşa cum prevede Legea nr.10/2001  si cum reprezentanta reclamantului  a recunoscut in mod 
clar,  valabilitatea  titlului  cumpărătorilor  nu  mai  poate  fi  pusa  in  discuite  fără  a  proceda astfel  la  
nesocotirea procedurii instituite pentru aceasta analiza. 

In caz contrar,  s-ar aduce atingere dreptului  de proprietate  al  cumpărătorilor  si  principiului 
securităţii raporturilor juridice aspect nepermis, fiind de neconceput ca aceştia din urma sa suporte 
sancţiuni legate de pierderea  unui drept de proprietate a cărui contestare nu a fost făcuta potrivit legii

De asemenea,  prin acţiunea sa reclamantul încearcă de fapt  sa repună in discuţie motivele 
invocate in plângerea la Legea nr.10/2001  pentru a obţine restituirea in natura a bunului apreciind ca 
are un titlu asupra acestuia. 

Deşi acesta a obţinut doar despăgubiri băneşti, el poate fi considerat ca are un bun in sensul art. 
1 Protocolul 1, dar necontestarea titlului cumpărătorilor in termen legal are astfel ca efect consolidarea 
dreptului in patrimoniul  acestora in favoarea cărora se recunoaşte existenta bunului, in timp ce fostul 
proprietar in speţă reclamantul urmează sa–si valorifice dreptul de creanţă, respectiv drepturi la masuri 
reparatorii prin echivalent 

Astfel  in  analiza  titlurilor   provenind  de  la  Stat   ale  părţilor,  instanţa  a  considerat  titlul 
preferabil ca fiind al cumpărătorilor cu consecinţa respingerii cererii reclamantului  integral.

Prin decizia civilă nr.  385  din 11.09.2012 a Tribunalului Cluj a  fost respins ca nefondat  
apelul  declarat  de  reclamantul   D.G.   împotriva  sentinţei  civile  nr.  2789/2012  din  09.02.2012  a 
Judecătoriei Cluj-Napoca, care a  fost  menţinută în totul.

Apelantul  D.G. a  fost  obligat   să plătească intimaţilor  C.I. şi C.M. suma de 400 lei, cheltuieli 
de judecată în apel. 

Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a  reţinut următoarele:
Reclamantul a uzat de procedura speciala instituita de Legea 10/2001 formulând  la data de 

7.11.2001, în temeiul acestui act normativ, notificarea nr. 66477/3 solicitând restituirea in natura a 
imobilului in cauza.

In vederea soluţionării notificării formulate de reclamant in baza Legii 10/2001, a fost emisa de 
către  Primarul  Municipiului  Cluj-Napoca  Dispoziţia  nr.  6424/20.12.2010  privind  propunerea  de 
acordare  de  despăgubiri,  în  condiţiile  legii  speciale  privind  regimul  de  stabilire  si  plata  a 
despăgubirilor  aferente  imobilelor  preluate  abuziv  -  Titlul  VII  -  Legea  247/2005 având in  vedere 
creditul  rămas  nerambursat  pentru  apartamentul  in  cauza,  cu  părţile  indivize  comune  în  cota  de 
2.27/100 parte. înscris in CF colectiva a dreptului de superficie nr. 40899 situat in str. D. in favoarea 
lui D.G.. 

Imobilul a cărui restituire in natura este solicitată de către reclamantul - D.G.- a fost înstrăinat 
prin contractul de vânzare-cumpărare încheiat intre Statul Roman prin Consiliul Local al Municipiului 
Cluj-Napoca - prin mandatarul sau - SC Construct Ardealul SA si K.A. si T.M. la data de 26.03.1998,  
in baza si  cu respectarea Legii  112/1995, contractul  nefiind desfiinţat  prin hotărâre judecătoreasca 
definitiva si irevocabila. 

Din starea de fapt reţinută de instanţa de fond,  rezultă că, bunul imobil din litigiu face parte din 
categoria imobilelor a căror situaţie juridică este reglementată de Legea nr. 10/2001, şi că, cu privire la 



acest imobil, a fost urmată de către reclamantul apelant D.G.   procedura specială instituită de acest act 
normativ special de reparaţiei.

Sub acest aspect, este de menţionat că, Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor 
preluate  în  mod  abuziv  în  perioada  6  martie  1945-22  decembrie  1989,  acoperă  sfera  tuturor 
modalităţilor de preluare, fie că ar corespunde unei preluări cu titlu valabil, fie că ar corespunde unei 
preluări  fără  titlu  valabil.  Prin urmare,  fac parte  din categoria  imobilelor  ce formează  obiectul  de 
reglementare al Legii şi  imobilele care au fost preluate în perioada de referinţă a acestui act normativ 
în temeiul unui titlu nevalabil.

Or,  în  aceste  condiţii  în  care  reclamantul  apelant   a  uzat  de  prevederile  legii  speciale  de 
reparaţie pentru a-şi valorifica drepturile pe care le are asupra imobilului în litigiu, tribunalul a apreciat 
că valorificarea acestor drepturi nu se poate realiza şi pe calea unei acţiuni ulterioare de revendicare 
promovată în condiţiile reglementate de dreptul comun.

Pentru  asemenea  situaţii  legea  specială,  de  care  reclamantul  a  uzat,  a  prevăzut  măsuri 
reparatorii în echivalent, care au fost stabilite prin dispoziţia  emisă ca urmare a notificării ce a fost 
promovată în temeiul Legii nr. 10/2001.

Atâta timp cât reclamantul a ales calea procedurii speciale instituită de Legea nr. 10/2001, cu 
privire la imobilul în litigiu, această parte trebuie să respecte toate principiile instituite de acest act 
normativ, principii printre care se numără şi cel al restituirii în echivalent a imobilelor ce au format 
obiectul  material  al  unor  acte  de  înstrăinare,  precum  şi  cel  al  asigurării  respectării  stabilităţii 
rapoartelor de proprietate formate ca urmare a perfectării unor acte translative de proprietate, încheiate 
în mod valabil, anterior intrării în vigoare a actului normativ menţionat.

Aceste statuări au fost făcute şi de instanţa supremă prin Decizia nr. XXXIII /09 iunie 2009, ce 
a fost pronunţată în recurs în interesul legii, astfel că, ele se impun instanţelor judecătoreşti, conform 
art. 329 din Codul d e procedură civilă.

De  asemenea,  Curtea  Europeană  a  Drepturilor  Omului  a  stabilit  în  jurisprudenţă  sa  că  nu 
contravine prevederilor din Convenţie respingerea ca neîntemeiată de către instanţele de judecată a 
unei acţiuni în revendicare introdusă de fostul proprietar în contradictoriu cu chiriaşul cumpărător al 
bunului,  argumentată  de  instanţă  prin  acordare  de  preferinţă  titlului  de  proprietate  al  chiriaşului, 
consolidat prin buna sa credinţă de eroarea comună şi invincibilă în care s-a aflat cu privire la calitatea  
de proprietar al statului asupra bunului litigios.

Or, prin  Decizia nr. XXXIII /09 iunie 2009, cu privire la acţiunile 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,  Înalta  Curte  de 
Casaţie şi Justiţie  a stabilit  următoarele:  „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.  Această  prioritate  poate  fi  dată  în  cadrul  unei  acţiuni  în  revendicare,  întemeiată  pe 
dreptul  comun,  în  măsura  în  care  astfel  nu  s-ar  aduce  atingere  unui  alt  drept  de  proprietate  ori  
securităţii raporturilor juridice”.

Tribunalul a considerat că, în cazul în care a obţinut dispoziţie cu propunere de despăgubiri, 
formulând şi acţiune în revendicare, reclamantul  D.G. a încălcat principiul electa una via  non datur  
recursus ad alteram.

Cât timp Legea 10/2001 exprimă voinţa legiuitorului de a repara  prejudiciul  adus  fostului 
proprietar prin naţionalizare, prin acordarea măsurilor reparatorii în echivalent, iar nu prin restituirea în 
natură a bunului,  iar  reclamantul  a  obţinut  o astfel  de reparaţie,  după parcurgerea procedurii  legii 
speciale, aşa cum rezultă din considerentele sentinţei civile nr. 515/2011 a Tribunalului Cluj, rămasă 
irevocabilă prin decizia nr. 3456/R/2011 a Curţii de Apel Cluj, acesta nu se poate prevala  în paralel pe 
calea dreptului comun pentru a înlătura prevederile Legii 10/2001, aplicabilă prioritar şi a obţine, pe o 
altă cale, restituirea în natură a bunului, deci o dublă reparaţie, astfel încât să eludeze legea specială 
prin aplicarea regulilor din materia revendicării imobiliare.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs reclamantul D.G., solicitând modificarea deciziei 
atacate   în  sensul admiterii  apelului,  schimbarea  sentinţei  civile  nr.  2789/2010 în sensul  admiterii 
acţiunii.

În  motivarea  recursului  întemeiat   în  drept  pe   dispoziţiile  art.  304  pct.  9  Cod  proc.civ., 
recurentul a  arătat  că instanţa de apel a făcut o greşită interpretare  a dispoziţiilor legale, considerând 
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că din moment ce a uzat de  prevederile legilor speciale de reparaţie, nu putea  introduce o acţiune 
ulterioară în revendicare  în condiţiile dreptului comun.

Aprecierea  instanţei de apel este greşită, deoarece prevederile  legii speciale  nu exclud nici 
expres   şi  nici  implicit  acţiunea   în  revendicare   împotriva   cumpărătorului  posesor al  imobilului  
preluat abuziv de stat. În acest sens, trebuie avute  în vedere  principiile de  interpretare ale  Curţii 
Europene a Drepturilor Omului reflectate în cauzele  contra  României în care s-a  constatat  încălcarea 
dreptului  de  proprietate  de  către  Statul  Român.  Curtea   Europeană  a  evaluare   principiul 
proporţionalităţii ţinând  cont de marja de apreciere a statului, dar şi de asigurarea  unui just  echilibru 
între cerinţele de  interes general şi imperativele protejării drepturilor  fundamentale ale  individului.

Este greşită aprecierea  instanţei de apel şi cu privire la faptul că prin restituirea  în natură a 
bunului în condiţiile existenţei unei dispoziţii pentru acordarea de despăgubiri băneşti, reclamantul s-ar 
afla  în situaţia unei duble  reparaţii şi astfel s-ar eluda legea  specială prin aplicarea regulilor din 
materia revendicării imobiliare. Reclamantul nu s-ar afla  în prezenţa  unei duble reparaţii, deoarece 
dispoziţia nu a fost  pusă în executare şi însuşi legiuitorul prin adoptarea Legii nr.10/2001 a  modificat  
o situaţie de fapt  şi de drept  consfinţită prin Legea nr.  112/1995.

În condiţiile soluţiei pronunţată de cele  două instanţe  dreptul reclamantului de a avea acces la 
justiţie pentru apărarea dreptului său de   proprietate ar fi iluzoriu, în condiţiile  în care în temeiul Legii 
nr.10/2001 nu se  pot compara titlurile  părţilor şi nu există decât  dreptul lor la acţiune  împotriva 
dispoziţiei emisă de Primarul mun. Cluj-Napoca, prin care  i-a fost  respinsă cererea de restituire  în 
natură  şi  care   nu  se  soluţionează  în  contradictoriu  cu  foştii  chiriaşi,  actualii  dobânditori  ai 
apartamentului.

Acţiunea reclamantului este admisibilă şi prin raportare la Decizia nr. 33 pronunţată de  Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie într-un recurs  în interesul legii,   şi la  dispoziţiile Legii nr.10/2001, ca lege 
specială care nu interzice  posibilitatea de a recurge la promovarea unei acţiuni pe temeiul  dispoziţiilor 
art. 480 C. civil. 

Acţiunea promovată de reclamant  este în consens  cu practica  C.E.D.O. care a evidenţiat în 
consecvenţele legislative care au generat o practică neunitară, reţinându-se că a avut loc o lipsire d 
proprietate  combinată cu absenţa unei despăgubiri adecvate. În cauză, s-a solicitat  să se dea preferinţă 
titlului reclamantului în condiţiile în care se  putea constata că preluarea s-a făcut  în baza  Decretului  
nr. 223/1974 fără titlu valabil, că nu a fost  vorba despre  o simplă vânzare a bunului altuia, că această 
vânzare a  încălcat  normele legale care consfinţeau dreptul de proprietate al reclamantului cât  şi 
modul de dobândire  a  dreptului de proprietate de către dobânditorii ulteriori.

Examinarea titlului reclamantului a fost  supusă instanţei din perspectiva art. 29 alin. 4  din 
Legea  nr.  10/2001,  situaţie  care   permite   proprietarului  să-şi  exercite   prerogativele  dreptului  de 
proprietate  după primirea  deciziei  de restituire,  prin formularea   notificării  cu obiect  restituire   în 
natură a  imobilului, dreptul dea  obţine restituirea  în natură fiind conservat, astfel încât reclamantul  
are  un bun în sensul art. 1  din Protocolul 1 adiţional la  C.E.D.O.

Instanţele  au făcut o greşită aplicare  şi interpretare a dispoziţiilor legii atunci când au omis să 
constate că pârâţii au dobândit dreptul de proprietate prin cumpărare de la Statul Român, proprietar 
aparent care, în realitate, nu a avut  nici un drept valabil asupra acestui apartament.

Termenul de atacare a  contractului de vânzare-cumpărare  pe  motiv de fraudare a legii de către 
dobânditori nu este aplicabil în cauză, întrucât pe de o parte, dreptul de a cere  constatarea fraudei este 
imprescriptibil, iar pe de altă parte, dreptul reclamantului de  a sesiza   instanţa  cu acest fapt  a  luat  
naştere la data comiterii fraudei, respectiv  în anul 2003, ulterior  datei limită de 14.08.2002  prevăzută  
de Legea nr. 10/2001 pentru constatarea  nulităţii contractelor de vânzare-cumpărare.

Hotărârile  judecătoreşti, sentinţa civilă nr. 4617/2004  pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca 
şi  sentinţa  civilă  nr.  8366/2005  a  aceleiaşi  instanţe  definitivă  prin  decizia   nr.  44/A/2006  a 
Tribunalului  Cluj,  dovedesc  obţinerea  unui  titlu  viciat,  ilicit   şi  ilegal,  dobândit  cu  fraudarea 
dispoziţiilor legale, art. 9 din Legea nr.  112/1995.

Prin întâmpinarea depusă la dosar Municipiul Cluj-Napoca prin Primar  şi Statul Român prin 
Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca  prin Primar  s-au opus  admiterii recursului.

În principal,  Municipiul Cluj-Napoca şi Statul Român  prin Consiliul  Local al municipiului 
Cluj-Napoca  au invocat  lipsa  calităţii lor procesuale  pasive, arătând că, calitatea  procesuală pasivă 
în cauză o are Primarul municipiului Cluj-Napoca şi nu unitatea administrativ-teritorială Municipiul 



Cluj-Napoca şi Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, conform dispoziţiilor art. 21 alin. 2  şi 23 
din Legea nr.  215/2001.

În ce priveşte fondul cauzei, intimaţii au arătat  că nu poate fi considerată admisibilă acţiunea 
în revendicare  prin compararea titlurilor, acţiune întemeiată pe dispoziţiile  dreptului comun

Intimaţii  C.M.  şi C.I. au depus  întâmpinare,  prin care  au solicitat  respingerea recursului, 
arătând  că persoanele care au utilizat procedura  prev. de Legea nr. 10/2001, nu mai pot exercita 
ulterior  acţiuni în revendicare, având  în vedere principiul securităţii raporturilor  juridice  consacrat în 
jurisprudenţa  C.E.D.O. (cauza Brumărescu contra  României). Intimaţii au mai arătat că recurentul nu 
poate uza de calea dreptului comun pentru a  înlătura prevederile Legii nr. 10/2001, aplicabilă prioritar 
şi a  obţine pe o altă cale restituirea în natură a bunului.

Examinând   recursul  declarat,  prin  prisma  motivelor   invocate,  curtea   apreciază  că  este 
nefondat şi în consecinţă, în baza art. 304 pct. 9 şi  art. 312 alin. 1 Cod proc.civ., urmează să-l respingă 
pentru următoarele considerente:  

La   pronunţarea  deciziei  atacate  Tribunalul  Cluj  a   reţinut   decizia  nr.  33/9  iunie  2009 
pronunţată de  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea  unui recurs  în interesul legii, în care 
instanţa a stabilit că situaţiile de  concurs  dintre legea specială şi legea  generală se rezolvă în favoarea 
legii speciale, rămânând ca  doar  în cazul în care sunt sesizate neconcordanţe  între legea specială,  
respectiv Legea nr. 10/2001 şi  Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, aceasta din urmă să aibă 
prioritate. S-a  mai stabilit că această prioritate  poate  fi dată în cadrul unei acţiuni în revendicare 
întemeiată  pe  dreptul  comun,  în  măsura   în  care  astfel  nu  s-ar  aduce  atingere   unui  alt  drept  de 
proprietate, ori securităţii raporturilor  juridice.

Aceste statuării fiind  cuprinse  într-o decizie dată în soluţionarea unui recurs  în interesul legii 
sunt  obligatorii în sensul art. 329 alin. 3  Cod proc.civ., în prezent art. 330 Cod proc.civ. 

Prin urmare, dezlegările date de  instanţa  supremă prin această decizie se  impun în cauză, iar, 
pe de altă parte, în sensul aceloraşi dezlegări,  Legea nr. 10/2001 ca lege specială, are prioritate de 
aplicare  în raport de dispoziţiile de drept  comun privitoare la protecţia dreptului de proprietate pe 
calea unei acţiuni în revendicare de drept  comun a  unor  imobile preluate abuziv de  Statul Român  în 
perioada  6.03.1945- 22.12.1989.

Raportat la aceste statuări rezultă că singurul caz  în care este permisă ignorarea  legii speciale,  
în concret a  Legii nr. 10/2001, este acela  în care ar  constata  neconcordanţe  între această lege  şi 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, caz în care  Convenţia ar avea prioritate, aşa cum, de 
altfel, se  dispune prin art. 20 alin. 2  din Constituţia României.  Într-o asemenea  situaţie, acţiunea  în 
revendicare poate fi exercitată cu condiţia  însă ca prin aceasta să nu se aducă atingere unui dreptul de 
proprietate  deja câştigat de altă persoană, ori securităţii raporturilor juridice, stabilităţii ori certitudinii 
circuitului civil.

 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a  pronunţat mai multe decizii, prin care a  reţinut că 
instituirea  unei proceduri administrative de restituire  în natură a  unor  bunuri preluate de stat sau  
acordarea în compensare a  unui echivalent  bănesc ori a altor  bunuri, nu este de natură să aducă 
atingere  dreptului de proprietate sau altui drept ocrotit de  Constituţie, cu condiţia  însă ca respectivele 
proceduri să fie efective, conducând  în concret la despăgubirea  persoanelor îndreptăţite

Astfel, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a  reţinut  aceste aspecte în cauza Flaimblat  c. 
României, Athanasiu c.  României şi Katz  c. României. Obligativitatea unor proceduri speciale  şi 
implicit  caracterul lor prevalent  în raport cu căile  judiciare de drept  comun sunt  conferite de faptul  
că ele se află instituite  în legi speciale, adoptate  tocmai în acest sens, iar legile speciale, aşa cum s-a 
stabilit  şi prin Decizia  nr. 33/2008 reţinută mai sus, beneficiază, ca regulă, de  prioritate  în aplicare,  
fiind  de principiu că specialia generalibus derogant.

În speţă, aşa cum au reţinut ambele instanţe, imobilul în litigiu, apartamentul nr. 19 situat în 
Cluj-Napoca, str. D., înscris  în CF 40918 Cluj a  fost  preluat de Statul Român  în baza Decretului nr. 
223/1974. În ce priveşte caracterul preluării imobilului în litigiu, nu încape  îndoială că  aceasta trebuie 
socotită abuzivă, în înţelesul art. 2  din Legea nr. 10/2001, ceea ce face ca situaţia  juridică a acestuia 
să fie reglementată de  Legea nr. 10/2001 şi deschide reclamantului dreptul de a solicita  măsurile  
reparatorii  în  condiţiile  acestei  legi,  adică  restituirea   în  natură  a   imobilului,  sau,  după  caz,  o 
despăgubire echivalentă.



Apartamentul în litigiu a fost  înstrăinat printr-un contract de  vânzare-cumpărare  încheiat  la 
26.03.1998, între pârâtul Statul Român  şi K.A. şi T.M., contractul nefiind desfiinţat  printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă şi irevocabilă, aşa cum rezultă din decizia civilă nr.  3456/R/2011 a Curţii de 
Apel Cluj.

Reclamantul  a  înţeles  să  solicite  acordarea  măsurilor  reparatorii  prevăzute  de  Legea  nr. 
10/2001, sens  în care a formulat  notificare, care a fost  soluţionată prin dispoziţia  nr. 6424  din  
20.12.2010 în sensul că i s-au acordat  despăgubiri în condiţiile Titlului VII al Legii nr. 247/2005. 
Dispoziţia a fost atacată în justiţie, iar prin sentinţa civilă nr. 515/2011 a Tribunalului Cluj rămasă 
irevocabilă  prin  decizia  civilă  nr.  3456/R/2011  a  Curţii  de  Apel  Cluj,  a  fost   respinsă  cererea 
reclamantului prin care s-a  solicitat  anularea parţială a deciziei primarului, constatarea preluării fără 
titlu a  imobilului, reînscrierea dreptului de proprietate al reclamantului asupra  imobilului, precum şi 
obligarea pârâtului să emită dispoziţie de restituire  în natură a  imobilului. 

Această  atitudine  a  reclamantului,  caracterizată  de  parcurgerea  procedurii  legii  speciale  în 
vederea obţinerii măsurilor reparatorii,  soluţionată irevocabil şi neatacarea în termenul stabilit de art. 
45  din Legea nr. 10/2001, contractului de vânzare-cumpărare  încheiat de pârâţi în vederea constatării 
nulităţii  absolute  a  acestuia,  a   consolidat   poziţia   pârâţilor,  în  calitatea  lor  de   cumpărători,  în 
condiţiile art. 9 din Legea nr.  112/1995, fapt  ce  conduce la concluzia  că pârâţii sunt titularii unui 
bun, în înţelesul art.  1  din Protocolul nr. 1  la Convenţie  şi al jurisprudenţei  Curţii Europene a 
Drepturilor Omului.

Lipsirea pârâţilor de acest  drept în baza unei cereri în justiţie  introdusă de reclamant  pe calea 
dreptului comun, după ce a  uzat de procedura  specială prevăzută d Legea nr. 10/2001, ar periclita 
principiul securităţii raporturilor  juridice  ca element  fundamental al preeminenţei dreptului, în acest 
sens  statuând  şi  Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Pincova şi Pinc c. Republicii Cehe, 
potrivit   căreia, atenuarea, prin legile de restituire adoptate după căderea comunismului, a vechilor 
încălcări ale legii nu trebuie să creeze  noi neajunsuri disproporţionate, ajungându-se ca persoanele 
care au dobândit  bunuri cu bună credinţă să fie  puse  în situaţia de a suporta responsabilitatea, care  
aparţine statului, pentru faptul că acesta a confiscat  cândva acele  bunuri.

Urmare  respingerii recursului, în temeiul art. 274  Cod proc.civ., fiind în culpă procesuală, 
recurentul  va fi obligat să plătească intimaţilor C.I. şi C.M. suma de 1200 lei, cheltuieli de judecată în  
recurs, reprezentând onorariu avocat, conform chitanţei de la fila 36 şi 37.

8. Obligaţie de a face. Branşament de apă aflat pe o proprietate, 
deservind şi proprietatea vecină. Obligarea la reluarea furnizării apei

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 229/R din 24 ianuarie 2013

Prin  sentinţa  civilă  nr.  13532/21.06.2012  pronunţată  de  Judecătoria  Cluj-Napoca  a  fost 
respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale a reclamantului M.V., invocată de pârâţii B.V. şi M.G..

A fost  admisă, în parte, acţiunea formulată de reclamantul M.V. în contradictoriu cu pârâţii 
B.V. şi M.G. şi în consecinţă, au fost obligaţi pârâţii la reluarea furnizării apei curente la imobilul  
reclamantului din Cluj-Napoca str. K. fost respins restul pretenţiilor cu privire la obligarea pârâţilor la 
plata daunelor cominatorii.

Prin aceeaşi sentinţă a fost respinsă cererea reconventionala formulată de pârâţii B.V. şi M.G., 
în contradictoriu cu pârâta Compania de Apă Someş SA şi reclamantul M.V., ca fiind formulată de 
persoane  fără  calitate  procesuală  activă,  pentru  cererea  de  obligare  la  încheierea  contractului  de 
furnizare a apei cu pârâta şi a fost respinsă cererea reconventionala formulată de pârâţii B.V. şi M.G., 
în contradictoriu cu pârâta Companiei de Apă Someş şi reclamantul M.V., ca inadmisibilită pentru 
cererile în constatare .

A fost respinsă cererea reconventionala formulată de pârâţii B.V. şi M.G., în contradictoriu cu 
pârâta Companiei de Apă Someş şi reclamantul M.V. ca neîntemeiată, pentru cererea de obligare la 
despăgubiri.

Au fost obligaţi pârâţii la plata sumei de 200 lei cheltuieli de judecată parţiale.
Pentru a se pronunţa această hotărâre, instanţa a reţinut următoarele:



Prin încheierea  din data  de 08.03.2012, instanţa  a  admis  excepţia  lipsei  calităţii  procesuale 
active a reclamanţilor reconvenţionali în a solicita obligarea Companiei de Apă Someş şi a pârâtului 
reconvenţional de a încheia contract de furnizare a apei, pârâţii nefiind titularii dreptului în raportul 
juridic  dedus  judecăţii,  cererea  reconvenţională  privind  obligarea  pârâtului  M.V.  să  procedeze  la 
încheierea contractului de furnizare a apei cu pârâta SC COMPANIA DE APA SA va fi respinsă ca 
fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă.

Instanţa  a admis  excepţia  inadmisibilităţii  cererilor  în constatare  faţă de disp.  art.  111 Cod 
proc.civ., raportat la împrejurarea că există o acţiune în realizare la îndemâna părţilor, nu o acţiune în 
constatare, caz în care oricum nu se poate solicita constatarea unei stări de fapt, ci se pot formula cereri 
cu privire la existenţa sau inexistenţa unui drept, prin urmare, cererea de a se constata că pârâtul M.V. 
nu deţine contract de furnizare a apei potabile pentru locuinţa sa şi de a se constata că pârâtul M.V. a 
procedat  la conectarea  ilegală  la sursa de apă,  vor fi  respinse ca inadmisibile  pe calea acţiunii  în 
constatare.

Instanţa a reţinut că în privinţa cererii formulată de pârâta B.V., privind obligarea Companiei 
de  Apă la  depunerea  contractului  de  furnizare  a  apei  potabile  împreună  cu  documentaţia  tehnică 
aferentă pentru pârâtul M.V., s-a precizat că se susţine ca cerere în probaţiune. 

Cât  priveşte  excepţia  lipsei  calităţii  procesuale  active  a  reclamantului  instanţa  a  reţinut  că 
printre  condiţiile  de  exercitare  a  acţiunii  civile  se  numără  şi  calitatea  procesuală,  care  presupune 
existenţa unei identităţi între persoana reclamantului şi cel care este titularul dreptului afirmat. Atât la 
formularea  acţiunii,  cât  şi  pe  parcursul  judecăţii,  reclamantul  este  obligat  să  facă  dovada calităţii 
procesuale active.

Instanţa a apreciat că reclamantul are calitate procesuală activă în cauză raportat la împrejurarea 
că a făcut dovada că este proprietarul locului de consum în privinţa căruia se susţine că a fost sistată 
furnizarea apei curente. Prin urmare, excepţia invocată a fost respinsă. 

Prin sentinţa civila nr. 5060/8.06.2007 pronunţata de Judecătoria Cluj-Napoca a fost admisa 
acţiunea civila formulata de reclamantul M.V. in contradictoriu cu pârâţii din prezenta cauza si s-a 
dispus sistarea parţiala a stării de coproprietate asupra contracţiei existente pe terenul înscris in CF nr. 
22498 Cluj-Napoca in natura, prin formarea a doua unităţi locative.

Prin ordonanţa preşedinţială nr. 8400/17.05.2011 pronunţata de Judecătoria Cluj-Napoca, au 
fost  obligaţi  pârâţii  B.V.  si  M.G.  sa  reia  furnizarea  de  apa  curenta  către  reclamantul  M.V.,  sub 
sancţiunea  de  daune  cominatorii  de  50  lei  pentru  fiecare  zi  de  întârziere  pana  la  soluţionarea 
irevocabila a acţiunii civile ce face obiectul prezentului dosar. In considerentele ordonanţei s-a reţinut 
ca cei doi pârâţi  au sistat furnizarea de apa către intimatul M.V. (motivat de neachitarea facturilor 
emise pentru plata apei furnizate), lipsind astfel intimatul de apa curenta, adică de o utilitate esenţială 
pentru desfăşurarea unei vieţi decente. Recursul declarat împotriva ordonanţei preşedinţiale menţionate 
a fost respins prin decizia civila nr.670/28.06.2011 pronunţata de Tribunalul Cluj.

Instanţa  a  reţinut  că  reclamantul  şi  pârâţii  au  proprietăţi  învecinate,  rezultate  din  sistarea 
indiviziunii asupra unei proprietăţi, iar branşamentul de apă ce alimentează cele două proprietăţi se 
află pe terenul pârâţilor, singurii care au acces la robinetul care închide şi deschide racordarea la apă. 
Această  împrejurare  rezultă  atât  din  înscrisurile  de  la  dosar  cât  şi  din  recunoaşterile  pârâţilor  la 
interogatoriu.

Reclamantul a făcut dovada că a întreprins demersuri pentru realizarea unui branşament separat 
pentru proprietatea sa, aşa cum rezultă şi din adresa de la fila 28 emisă de SC Compania de Apă SA, 
iar  martorul D.I., vecin cu imobilele părţilor, a declarat că reclamantul, motivând că pârâţii au sistat 
furnizarea  cu  apă  curentă  la  proprietatea  acestuia,  s-a  aprovizionat  cu  apă  de  pe  proprietatea 
martorului, cu permisiunea acestuia din urmă.

În cauză s-a dovedit  că pârâţii  au sistat  furnizarea cu apă curentă după cum o şi recunosc,  
invocând neplata consumului de apă de către pârât.

Pârâţii nu au produs vreo probă în sensul celor afirmate prin cererea  reconvenţională şi nici nu 
s-a  făcut  dovada că au notificat  sau formulat  vreo  cerere  în  pretenţii  cu privire  la  contravaloarea 
consumului, condiţii în care nu se justifică întreruperea furnizării unei utilităţi esenţiale cum este apa 
curentă, astfel că atitudinea lor apare ca exercitare abuzivă a drepturilor lor.

Pe de altă parte instanţa a reţinut că nici reclamantul nu a făcut dovada îndeplinirii condiţiilor  
cumulative pentru acoperirea prejudiciului moral cauzat prin fapta pârâţilor de a opri furnizarea cu apă 



curentă.  Aceasta,  în condiţiile  în care pentru reglementarea situaţiei,  toate  părţile  trebuie să-şi  dea 
concursul, iar reclamantul nu a dovedit prejudiciul şi întinderea lui.

Daunele morale au fost apreciate ca reprezentând atingerea adusă existenţei fizice a persoanei, 
integrităţii  corporale  şi  sănătăţii,  cinstei,  demnităţii  şi  onoarei,  prestigiului  profesional,  iar  pentru 
acordarea  de  despăgubiri  nu  este  suficientă  stabilirea  culpei,  ci  trebuie  dovedite  daunele  morale 
suferite. Sub acest aspect, partea care solicită acordarea daunelor morale este obligată să dovedească 
producerea prejudiciului şi legătura de cauzalitate dintre prejudiciu şi fapta culpabilă.  Cum în cauza 
dedusă judecăţii, aceste elemente ale răspunderii civile delictuale nu au fost dovedite, instanţa a respins 
cererea reconvenţională de obligare a reclamantului - pârât reconvenţional la plata daunelor morale.

Prin decizia civilă nr.  476/A/17.10.2012 a Tribunalului Cluj a  fost respins ca nefondat apelul 
declarat de reclamantul M.V. împotriva sentinţei civile nr. 13532/21.06.2012 pronunţată de Judecătoria 
Cluj-Napoca, care a fost menţinută în totul.

Pentru  a  pronunţa  această   decizie,  tribunalul  a   reţinut  că  o  mare  parte  din  memoriul 
cuprinzând motivele de apel, mai exact actele cuprinse în paginile 4-6, constituie motive  în susţinerea 
primului petit, având ca obiect obligarea pârâţilor la reluarea furnizării apei. Având în vedere că acest 
petit  a  fost  admis,  criticile  sunt  lipsite  de  obiect,  ori  din  cuprinsul  sentinţei  rezultă  indiscutabil 
împrejurarea că instanţa s-a pronunţat asupra cererii legate de obligarea pârâţilor la furnizarea apei in 
locuinţa reclamantului.

Chiar dacă prima critică ar fi fost găsită întemeiată,  nu s-ar fi   impus anularea sentinţei  in 
privinţa întregii soluţii dată de instanţă acţiunii reclamantului, ci doar in privinţa soluţiei dată petitului 
al doilea.

 În ce priveşte critica dată soluţiei având ca obiect daunele morale,  instanţa a apreciat-o ca 
fiind neîntemeiată.

Instanţa  a  reţinut  corect  împrejurarea  că  reclamantul  nu  a  dovedit  întinderea  prejudiciului 
suferit, căci pentru angajarea răspunderii civile delictuale nu este suficientă dovedirea existenţei unui 
prejudiciu. ci şi întinerea acestuia.

Chiar şi prejudiciile morale trebuie probate, nefiind suficient pentru a dispune obligarea  la 
5000 euro despăgubiri, cât pretinde reclamantul, bazat exclusiv pe prezumţia că în general lipsa apei 
creează disconfort.

Sub acest aspect, reclamantul trebuia să probeze de exemplu ce cantitate de apă folosea anterior 
sistării furnizării apei, ce activităţi consumatoare de apă avea, ce cantitate de apă aducea de la martorul 
D.I., cu ce frecvenţă. 

 În plus, fără a nega  comportamentul abuziv al pârâţilor, reţinut deja in sentinţă, şi reclamantul  
avea posibilitatea să rezolve mult mai devreme situaţia lipsei de apă, prin realizarea unui branşament 
separat  de apă separat,  care să asigure furnizarea apei in locuinţa  sa,  cu contor separat  de  cel  al 
pârâţilor. 

Împrejurarea că a făcut primele demersuri in acest sens abia in iunie 2011, duce la concluzia că 
situaţia cu care s-a confruntat nu i-a cauzat atâta disconfort pe cât pretinde. Aceste demersuri sau fost 
foarte neconvingătoare, şi au constat în aprobarea unei separări de branşament.

Din cuprinsul adresei nr. 13809 din 23.06.2011 emisă de Compania de Apă Someş instituţia 
solicitată a comunicat că a emis solicitantului  avizul de principiu nr. 13195 din 09.06.2011.  

Deşi  a primit acest acord de principiu pentru separarea de branşare, la dosar nu s-au depus 
dovezi din care să rezulte că s-a realizat branşarea separată a locuinţei reclamantului. 

Critica  referitoare  la  plata  cheltuielilor  de  judecată  a  fost  apreciată  ca  fiind  neîntemeiată, 
întrucât instanţa a analizat global îndreptăţirea la cheltuieli de judecată a părţii care a câştigat parţial 
litigiul. Raportat la  întregul litigiu şi la partea în care reclamantul a fost câştigător,  instanţa a apreciat 
că acesta este îndreptăţit la suma de 2200 lei din totalul cheltuielilor de judecată ce au fost  ocazionate.  
Nu este obligatoriu  ca instanţa să facă o defalcarea pe fiecare categorie a  cheltuielilor de judecată.

Împotriva   acestei  decizii  a   declarat   recurs   în  termenul  legal  reclamantul,  solicitând 
modificarea  deciziei  atacate   în  sensul  admiterii  în  totalitate   a  apelului,   cu  consecinţa  obligării  
pârâţilor la  plata daunelor mortale  în cuantum de  5000 euro în echivalent  lei la cursul BNR din ziua  
plăţii şi la plata cheltuielilor de  judecată în recurs.

În motivarea recursului  întemeiat   în  drept pe  dispoziţiile   art.  304 pct.  9 Cod proc.  civ., 
recurentul a arătat  că în cauză este vorba de un prejudiciu moral constând  în afectarea standardului 



său de  viaţă şi a familiei sale, umilinţa  la care a  fost  supus el şi familia  lui ca urmare a faptelor  
ilicite săvârşite de pârâţi şi nu în ultimul rând în efortul fizic  suplimentar pe care l-a  depus  pentru a-şi 
asigura apa potabilă necesară trebuinţelor familiei şi gospodăriei lui.

În ce priveşte  întinderea  prejudiciului, recurentul a arătat  că acesta nu poate fi cuantificat  
potrivit unor criterii matematice sau economice, dar  instanţa  urmează să-l aprecieze în aşa  fel încât 
suma acordată să constituie o satisfacţie echitabilă.

Recurentul a mai arătat că prin probele administrate în cauză declaraţia  martorului D.I., actele 
depuse  la dosarul cauzei, a dovedit  producerea  prejudiciului şi legătura de cauzalitate existentă între 
prejudiciu  şi  fapta  autorilor,  motiv  pentru  care  instanţele   de  fond  în  mod  greşit   au  respins  ca 
nedovedit  în ceea ce priveşte  prejudiciul suferit  şi întinderea acestuia, capătul de acţiune având ca 
obiect obligarea  pârâţilor la plata daunelor morale.

În finalul declaraţiei de  recurs reprezentantul recurentului a arătat că soluţiile pronunţate de 
instanţa de fond  şi apel contravin dispoziţiilor art. 998-999 C. civi coroborate cu practica  C.E.D.O., 
care  instituie   obligaţia   pentru  partea  care  solicită  acordarea   daunelor   morale  să  dovedească 
producerea  prejudiciului şi legătura de cauzalitate  existentă între prejudiciu şi fapta autorilor, ceea ce 
în speţă s-a demonstrat prin scriptele care se  găsesc la dosarul cauzei.

Prin întâmpinarea depusă intimaţii s-au opus admiterii recursului, arătând  că nimeni nu poate 
invoca propria  culpă în vederea  obţinerii unui prejudiciu, că nimeni nu poate  invoca  în apărare acte 
normative străine de relaţia socială ce face obiectul cauzei.

Examinând   recursul  declarat,  prin  prisma  motivelor   invocate,  curtea   apreciază  că  este 
nefondat şi în consecinţă, în baza art. 304 pct. 9 şi  art. 312 alin. 1 Cod proc.civ., urmează să-l respingă 
pentru următoarele considerente:  

În speţă obiectul acţiunii l-a  constituit  obligarea  pârâtului la reluarea furnizări apei curente la 
imobilul  proprietatea  reclamanţilor  situat în Cluj-Napoca  str.  K. apartamentul 1, obligarea pârâţilor 
la  plata daunelor cominatorii şi la plata daunelor morale.

Primul capăt al acţiunii  a fost  admis, reţinându-se că s-a dovedit faptul că pârâţii  au sistat 
furnizarea de apă curentă motivat pe faptul că reclamanţii nu au achitat  contravaloarea  consumului de 
apă aferent  imobilului lor.

Recurentul susţine că prin fapta  lor  pârâţii i-au cauzat un  prejudiciu morale, constând  în 
afectarea standardului de  viaţă prin lipsa apei curente şi a efortului fizic, suplimentar pe care  l-a 
depus  pentru a  asigura apa potabilă necesară gospodăriei sale.

În principiu, abuzul de  drept apare atunci când titularul unui drept  subiectiv îl exercită cu rea 
credinţă pentru a vătăma pe cineva. Abuzul de drept reprezintă o formă de  manifestare a  delictului 
civil,   iar   răspunderea   civilă  se   soluţionează  după  regulile  acestuia,  presupunând   întrunirea 
cumulativă a  condiţiilor  derivate din interpretarea  art.  998 – 999 C. civil,   adică existenţa   unui 
prejudiciu, existenţa faptei ilicite, existenţa  raportului de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, 
existenţa  vinovăţiei, care  în cazul abuzului de  drept,  poate fi doar  în forma intenţiei.

În concret,  prin raportare la datele  din cauză,  legal a considerat   tribunalul  că o rezolvare 
favorabilă  a  cererii  reclamantului   impune  verificarea  acestor  condiţii.  Astfel  s-a constatat   că 
reclamantul nu a  dovedit  întinderea  prejudiciului suferit, pe care nu l-a  indicat  concret, iar în ce 
priveşte fapta ilicită, care  trebuie să fie săvârşită cu rea  voinţă, s-a  reţinut că sistarea  apei curente de 
către pârât s-a făcut,  fără a nega  comportamentul  abuziv al acestuia,  urmare faptului că  reclamantul  
nu şi-a plătit  contravaloarea  consumului de  apă aferent  gospodăriei sale.

Nu în ultimul  rând,  în  continuarea   verificării  aceloraşi  condiţii,  instanţa  a   mai  reţinut  că 
reclamantul avea posibilitatea  să rezolve problema lipsei de apă în condiţiile  în care  Compania de 
Apă Someş i-a  comunicat avizul de principiu, încă din  data de 9 iunie  2011, dar reclamantul nu a 
făcut  nici un demers pentru a  realiza branşarea  separată a locuinţei sale la conducta de apă.

Nu  orice  prejudiciu dă dreptul la  o compensaţie  bănească , ci  numai acela  de o anumită 
gravitate, în condiţiile faptului prejudiciabil. Trebuie, aşadar, să  existe indicii referitoare la  existenţa 
prejudiciului care să permită judecătorului să aprecieze  valoarea daunelor, declaraţia  martorului D.I., 
invocată  de recurent, nefiind  edificatoare în acest sens.

În concluzia celor reţinute, curtea  constată că hotărârea  instanţei de apel este legală, întrucât  
în cauză nu sunt  îndeplinite  cumulativ condiţiile răspunderii civile, motiv pentru care, în baza  art. 
304 pct.9 şi  art. 312 alin. 1  Cod proc.civ., va respinge  recursul reclamantului.



Motivele de recurs care privesc temeinicia deciziei atacate, respectiv  cele privind aprecierea 
probelor administrate  în cauză şi modul în care  instanţa a stabilit situaţia de  fapt  în funcţie de 
probele administrate, (declaraţia martorului D.I., a  scriptelor  depuse la dosar), nu mai pot fi analizate 
de  instanţa de recurs în condiţiile în care  art. 304  pct. 11 Cod proc.civ. a fost abrogat.

 

9. Preţul de piaţă al apartamentului cumpărat în temeiul Legii nr. 
112/1995, ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului de vânzare-
cumpărare, încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor acestei legi. Neîndreptăţire 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 234/R din 25 ianuarie 2013  

Prin sentinţa civilă nr. 8.692 din 20.05.2011 l Judecătoriei Cluj-Napoca,  s-a admis în parte 
cererea  de  chemare  în  judecată  formulată  de  reclamanţii  I.I.  si I.D.,  în  contradictoriu  cu  pârâtul 
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR, iar pârâtul a fost obligat la plata sumei de 14.612,45 
lei în favoarea reclamanţilor, reprezentând preţul actualizat al imobilului apartament nr. 13 situat în 
Cluj-Napoca,  str.  U.  jud.  Cluj  şi  dobândit  în  temeiul  contractului  de  vânzare-cumpărare  nr. 
33961/27.03.1997 încheiat între SC Constructardealul Cluj-Napoca pe de o parte şi I.I., I.D. pe de altă 
parte.

A fost obligat pârâtul la plata sumei de 500 lei în favoarea pârâţilor cu titlu de cheltuieli de 
judecată reprezentând parte din onorariul avocaţial.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că prin contractul de vânzare-
cumpărare  nr.  33961/27.03.1997,  SC  CONSTRUCT  ARDEALUL  SA,  in  baza  protocolului  nr. 
28871/30.07.1996 încheiat cu Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca, a vândut numiţilor I.D. si I.I.,  
imobilul situat in Cluj-Napoca, str. U., pentru un preţ de 11.001.516 ROL. Reclamanţii au arătat că din 
data de 18.06.1978 au avut calitatea de chiriaşi ai acestui imobil până la data cumpărării.

Prin Sentinţa civila nr. 5859/02.07.2003 pronunţată in dosar nr. 3632/2003 al Judecătoriei Cluj-
Napoca, s-a constatat nulitatea absoluta a contractului de vânzare-cumpărare nr. 33961/1997 încheiat 
intre SC CONSTRUCT ARDEALUL SA si reclamanţii din prezenta cauza I.I. si I.D.. Soluţia a fost 
menţinuta de instanţa de apel Tribunalul Cluj prin Decizia nr. 31/20.01.2004 si de instanţa de recurs 
Curtea  de  Apel  Cluj  prin  Decizia  nr.  488/R/2007.  Prima  instanţă  a  reţinut  ca  imobilul  din  str. 
Universitarii, nr. 8, nu putea fi vândut in condiţiile Legii nr. 112/1996 deoarece este monument istoric.  
Aceeaşi argumentaţie a fost reţinuta si de instanţa de recurs  in sensul ca imobilul era exceptat de la 
vânzare in temeiul art. 10 al. 2 din Legea nr. 112/1996.

 In  prezenta  cauza,  reclamanţii  au  solicitat  în  esenţă  obligarea  pârâtului  la  plata  preţului 
actualizat plătit de ei pentru imobilul apartament nr. 13 din str. U. şi a diferenţei dintre preţul de piaţă 
şi preţul actualizat, cu titlu de despăgubiri pentru evicţiune în temeiul art. 1337-1351 C.civ. 

 Conform prevederilor art. 50 şi 50¹ din Legea nr.10/2001, aşa cum a fost modificata prin Legea 
nr.1/2009,  sunt îndreptăţiţi  la restituirea preţului  imobilelor  ce au făcut  obiectul  unor contracte  de 
vânzare-cumpărare încheiate in temeiul Legii nr.112/1995, chiriaşii ale căror contracte au fost anulate 
prin hotărâri judecătoreşti definitive si irevocabile. Însa legiuitorul a înţeles să facă o distincţie între 
contractele  încheiate  cu  respectarea  Legii  nr.  112/1995  şi  contractele  încheiate  cu  încălcarea 
dispoziţiilor acestei legi.

Astfel, chiriaşii ale căror contracte au fost încheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995 
si care au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive si irevocabile, pot pretinde doar preţul 
actualizat al imobilului ce a făcut obiectul contractului, in condiţiile prevăzute de art.50 al.2 si 3 din 
Legea nr.10/2001.

Dimpotrivă,  chiriaşii  ale căror contracte au fost încheiate cu respectarea prevederilor   Legii 
nr.112/1995 si au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive si irevocabile pot pretinde preţul 
de  piaţă  al  imobilului,  in  condiţiile  prevăzute  de  art.50  al.2¹  si  3,  precum  si  art.50¹  din  Legea 
nr.10/2001.

Contractul de vânzare-cumpărare nr. 33961/27.03.1997, de care se prevalează reclamanţii nu a 
fost încheiat cu respectarea Legii nr.112/1995. Atât prima instanţă cat si instanţa de recurs au reţinut în 
hotărârile la care am făcut referire mai sus, că vânzarea s-a efectuat cu încălcarea dispoziţiilor art. 10 



al. 2 din Legea nr. 112/1995 care nu permiteau vânzarea imobilelor declarate monument istoric, cum 
era cazul imobilului din Cluj-Napoca, str. U. jud. Cluj. 

Considerentele Sentinţei  nr. 5859/02.07.2003 a Judecătoriei  Cluj-Napoca precum si cele ale 
Deciziei nr.  488/R/2007 a Curţii de Apel Cluj, care au fost pronunţate in contradictoriu cu reclamanţii 
din prezenta cauza, au trecut in puterea lucrului judecat şi se impun instanţei învestită cu soluţionarea 
prezentei cauze, dată fiind obligativitatea acestor hotărâri. 

Deoarece contractul de vânzare-cumpărare nu a fost încheiat cu respectarea prevederilor Legii 
nr. 112/1996 despăgubirile cuvenite reclamanţilor se limitează la preţul actualizat, conform art. 50 din 
Legea nr. 10/2001.

În  urma  răspunsului  primit  de  la   Municipiul  Cluj-Napoca  -  Direcţia  Economică  pârâtul 
Ministerul Economiei si Finanţelor a efectuat actualizarea preţului plătit de reclamanţi şi a comunicat 
instanţei suma de 14.612,45 lei, sumă ce nu a fost contestată de reclamanţi.

Faţă de cele mai sus reţinute, în temeiul art. 50 din Legea nr. 10/2001, instanţa de fond a obligat 
pârâtul la plata către reclamanţi a sumei de  14.612,45 lei, reprezentând preţul actualizat al imobilului 
apartament  nr.  13  situat  în  Cluj-Napoca,  str.  U.  jud.  Cluj  şi  dobândit  în  temeiul  contractului  de 
vânzare-cumpărare  nr.  33961/27.03.1997 încheiat  între  SC Constructardealul  Cluj-Napoca pe de o 
parte şi I.I., I.D. pe de altă parte.

În vederea determinării valorii de piaţă a imobilului, s-a efectuat raportul de expertiză de către 
dl. expert P.O., valoarea de piaţă a imobilului fiind stabilită la suma de 281.521 lei.

Pretenţiile  reclamanţilor  la  diferenţa  dintre  preţul  de  piaţă  şi  preţul  actualizat  în  temeiul 
răspunderii pentru evicţiune a Statului român conform art. 1337-1351 C civ., nu pot fi admise.

Atât Legea nr. 112/1995 „pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de 
locuinţe  trecute  în  proprietatea  statului”  cât  şi  Legea nr.  10/2001 „privind regimul  juridic  al  unor 
imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)” sunt legi speciale 
care prevăd măsuri reparatorii pentru imobilele care au fost dobândite de stat in perioada comunistă.  
Aceste acte normative conţin dispoziţii speciale, derogatorii de la dispoziţiile Codului civil, atât în ceea 
ce priveşte modul de dobândire a imobilelor ce fac obiectul lor, cât şi despăgubirile ce pot fi plătite de 
Statul Român.

Situaţia  socio-politică din perioada 1945-1990 a făcut posibilă  preluarea  multor  imobile  cu 
încălcarea normelor generale de protecţie a dreptului de proprietate. Faţă de amploarea fenomenului, a 
fost  necesar  a  se  reglementa  unele   măsuri  speciale  reparatorii,  pentru  persoanele  care  au  fost 
deposedate abuziv de aceste imobile pe de o parte, şi pentru persoanele care au dobândit imobilele 
preluate de la Statul Român pe de altă parte. Principalele legi reparatorii  sunt Legea nr. 112/1995 
respectiv Legea nr. 10/2001. Dată fiind succesiunea în timp a legilor reparatorii şi a situaţiei juridice 
create prin vânzarea unor imobile în temeiul Legii nr. 112/1995, (imobile care, precum în situaţia de 
faţă au făcut ulterior obiectul Legii nr. 10/2001), legiuitorul a înţeles ca prin dispoziţiile art. 50-50¹ din 
Legea nr. 10/2001 să-şi limiteze răspunderea pentru evicţiune la plata preţului actualizat în anumite 
situaţii, respectiv plata preţului de piaţă în alte situaţii. Obligaţia statului de a restitui preţul  actualizat,  
respectiv preţul de piaţă al imobilelor, în favoarea persoanelor a căror contracte de vânzare-cumpărare 
încheiate în temeiul Legii nr. 112/1995 au fost anulate, a fost în mod expres prevăzută în Legea nr. 
10/2001,  tocmai  în  acest  scop,  de a  se  limita  răspunderea statului  pentru evicţiune  doar  la  aceste  
măsuri.

Prin urmare, faţă de cele de mai sus, instanţa de fond a apreciat că dispoziţiile art. 50-50¹ din  
Legea nr.  10/2001, fiind speciale  şi de strictă  aplicare la situaţia  juridică a imobilelor  ce au făcut  
obiectul vânzării în temeiul Legii nr. 112/1995, înlătură prevederile dreptului comun, reprezentate de 
art. 1337-1351 C.civ. 

Pentru  a  putea  obţine  preţul  de  piaţă  al  imobilului,  reclamanţii  trebuiau  să  dovedească 
îndeplinirea cumulativă a condiţiile  prevăzute de art.  50¹ din Legea nr. 10/2001 respectiv:  -  sa fi 
cumpărat in temeiul Legii nr.112/1995 imobilul iar preţul sa fi fost achitat;  - contractul de vânzare-
cumpărare sa fi fost desfiinţat printr-o hotărâre judecătorească definitiva si irevocabila; -  acel contract 
sa fi fost încheiat cu respectarea prevederilor  Legii nr.112/1995.

După cum s-a arătat mai sus, s-a stabilit prin Decizia nr. 488/R/2007 a Curţii de Apel Cluj cu 
putere  de lucru judecat,   că  vânzarea  apartamentului  nr.  13 din str.  U. s-a  făcut  cu nerespectarea 



prevederilor Legii nr. 112/1995, care interziceau înstrăinarea imobilelor calificate drept monumente 
istorice.

Deoarece  nu  este  îndeplinita  una  din  condiţiile  prevăzute  de  art.50¹  din  Legea  nr.10/2001, 
instanţa de fond a apreciat ca nu sunt întemeiate pretenţiile reclamanţilor cu privire la preţul de piaţă al 
imobilului mai sus menţionat.

Pentru considerentele expuse mai sus, instanţa de fond a admis în parte cererea de chemare în 
judecată formulată de reclamanţii I.I. si I.D. în contradictoriu cu pârâtul MINISTERUL ECONOMIEI 
SI  FINANTELOR  si  în  consecinţă  a  obligat  pârâtul  la  plata  sumei  de 14.612,45 lei  în  favoarea 
reclamanţilor, reprezentând preţul actualizat al imobilului apartament nr. 13 situat în Cluj-Napoca, str. 
U. jud. Cluj şi dobândit în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 33961/27.03.1997 încheiat 
între SC Constructardealul Cluj-Napoca pe de o parte şi I.I., I.D. pe de altă parte.

Cu  privire  la  cheltuielile  de  judecată,  având  în  vedere  poziţia  pârâtului  care  s-a  opus  la 
admiterea prezentei acţiuni şi pretenţiile reclamanţilor ce au fost admise în parte, instanţa de fond a 
făcut aplicarea art. 276 C.pr.civ şi a obligat pârâtul la plata sumei de 500 lei în favoarea reclamanţilor 
reprezentând parte din onorariul avocaţial achitat de aceştia .

Prin decizia civilă nr. 488/A din 02.11.2011 a Tribunalului Cluj, s-a respins apelul formulat de 
I.I.  şi I.D. împotriva sentinţei  civile nr. 8692/20.05.2011 pronunţată în dosar nr. 6194/211/2010 al 
Judecătoriei  Cluj-Napoca  pe  care  a  menţinut-o  în  întregime.  Pentru  a  pronunţa  această  hotărâre, 
tribunalul a reţinut că reclamanţii nu pot beneficia de restituirea preţului de piaţă a imobilului obiect al 
contractului de vânzare cumpărare încheiat în temeiul Legii 112/1995.

Reclamanţii  au  pierdut  în  justiţie  dreptul  de  proprietate  asupra  imobilului,  din  cuprinsul 
Deciziei  Civile nr. 488/R/2007 a Curţii de Apel Cluj rezultând că imobilul în litigiu era monument 
istoric, aşa cum rezultă din memoriul tehnic întocmit în vederea întabulării. În baza art 10 alin. 2 din 
Legea 112/1995 acest imobil era exceptat de la vânzare.

Prin  urmare,  atât  vânzătorul  cât  şi  cumpărătorii  au  ignorat  impedimentul  la  vânzare, 
contractând cu fraudarea legii, contractul fiind fondat pe o cauză ilicită în sensul art. 948 pct. 4 C.civ.

Astfel nu s-a putute reţine că s-au respectat condiţiile legale în momentul încheierii contractului 
de vânzare cumpărare.

Art.  50 ind.  1 din Legea 10/2001, condiţionează restituirea preţului  de piaţă  de respectarea 
tuturor condiţiilor legale în momentul încheierii contractului de vânzare cumpărare.

Aşadar,  reţinând  că  în  cauză  că  nu  au  fost  respectate  toate  condiţiile  legale  la  încheierea 
contractului, cerinţa art. 50 ind. 1 din Legea 10/2001 nu a fost respectată, astfel reclamanţii nu sunt 
îndreptăţiţi la restituirea preţului de piaţă în baza acestui text de lege.

Reclamanţii nu sunt îndreptăţiţi la restituirea preţului de piaţă nici în temeiul răspunderii pentru 
evicţiune, respectiv în baza  dreptului comun.

În cauză nu se poate discuta despre evicţiune atâta timp cât contractul de vânzare cumpărare a 
fost anulat, în această situaţie fiind incident principiul repunerii în situaţia anterioară.

Evicţiunea poate fi invocată doar în cazul în care cumpărătorul pierde proprietatea, nu însă ca 
urmare a nulităţii contractului ci ca urmare a promovării unei acţiuni în revendicare,în comparare de 
titluri. 

In cazul nulităţii părţile sunt repuse în situaţia anterioară, nulitatea fiind imputabilă părţilor, pe 
când  în  temeiul  evicţiunii  vânzătorul  este  nevoit  să  întoarcă  cumpărătorului  evins  preţul  bunului 
pierdut  la  valoarea  de  piaţă,  cumpărătorului  neputându-i-se  imputa  nicio  culpă  din  perspectiva 
evicţiunii.

Art. 50 ind. 1 din Legea 10/2001 nu poate constitui însă o aplicaţie particulară a evicţiunii în 
cauză, aşa cum au susţinut reclamanţii, tocmai datorită incidenţei nulităţii.

Prezenta speţă este diferită de cea la care se face referire în cauza Tudor împotriva României, în 
respectiva  cauză  contractul  de  vânzare  cumpărare  nefiind  anulat,  dreptul  de  proprietate  al 
cumpărătorului în baza Legii 112/1995 fiind pierdut ca urmare a unei acţiuni în comparare de titluri.  

Pentru  motivele  arătate,  tribunalul,  în  baza  art.  296  C.pr.civ.,  a  respins  apelul  declarat, 
menţinând în întregime dispoziţiile sentinţei atacate. 

Împotriva acestei decizii, reclamanţii I.I. şi I.D. au declarat recurs, în termen legal, solicitând 
instanţei  admiterea  acestuia,  modificarea  hotărârii  atacate  în  sensul  admiterii  apelului  declarat  de 
reclamanţi,  cu consecinţa  schimbării  în parte a sentinţei  civile  nr.  8.692/20.05.2011 a Judecătoriei 



Cluj-Napoca,  în  sensul  obligării  pârâtului   la  plata  către  reclamanţi  a  sumei  de  266.908,55  lei 
reactualizat, reprezentând diferenţa dintre preţul reactualizat achitat de către reclamanţi şi preţul de 
piaţă al imobilului, apartamentul nr. 13 situat în Cluj-Napoca, str. U., precum şi obligarea intimatului 
la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea recursului, reclamanţii au învederat instanţei că la data de 27.03.1997, dată la care 
s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare pentru imobilul mai sus arătat, era în vigoare H.G. nr. 
632/05.08.1996 pentru modificarea art. 8 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 112/1995. 
În cuprinsul listei monumentelor istorice din jud. Cluj încadrate ca fiind bunuri cultural comune se afla 
şi  imobilul  în  litigiu,  astfel  încât  potrivit  textelor  legala  mai  sus  arătate  acesta  nu  se  încadra  în 
prevederile art. 10 alin. 2 din Legea nr. 112/1995.

În acest context, nu poate fi primită aserţiunea tribunalului referitoare la faptul că reclamanţii 
au încheiat contractul de vânzare-cumpărare cu fraudarea legii ci, din contră, prin prisma art. 1 din 
Protocolul nr. 1 al C.E.D.O., aceştia au solicitat tribunalului recunoaşterea bunei lor credinţe. 

Prin urmare,  în speţă  sunt incidente dispoziţiile  art.  501 din Legea nr. 10/2001, astfel  încât 
acţiunea reclamanţilor se impunea a fi admisă.

Contrar  opiniei  instanţelor  de fond,  la  data  încheierii  contractului  de  vânzare-cumpărare  al 
imobilului litigios, respectiv data de 27.03.1997, în cartea funciară era întabulat dreptul de proprietate 
al Statului Român şi, de asemenea, erau îndeplinite toate condiţiile de vânzare prevăzute de art. 9 şi 
art. 10 din Legea nr. 112/1995, reclamanţii fiind de bună-credinţă. 

Nu există nicio culpă a reclamanţilor referitoare la faptul că nu au apreciat corect titlul statului, 
în condiţiile  în care acesta din urmă era înscris  în cartea funciară,  creând aparenţa unui proprietar 
veritabil.

Imobilul  în  litigiu  exista  în  circuitul  civil,  iar  reclamanţii,  la  data  formulării  cererii  de 
cumpărare  au  fost  de  bună-credinţă,  astfel  că  statul  era  acela  care  trebuia  să  verifice  legalitatea 
procedurii  de vânzare a apartamentului.  În aceste condiţii,  statul este ţinut să răspundă inclusiv de 
garanţia contra evicţiunii întrucât reclamanţii, prin desfiinţarea contractului de vânzare-cumpărare au 
fost privaţi de dreptul lor de proprietate, statul încălcându-şi obligaţia pozitivă de a reacţiona în timp 
util şi cu coerenţă faţă de chestiunea de interes general reprezentată de restituirea sau vânzarea unor 
imobile intrate în posesia sa, în temeiul decretelor de naţionalizare.

Acceptarea ofertei de cumpărare din partea reclamanţilor a dat naştere unei speranţe legitime 
asupra bunului dobândit, iar prin desfiinţarea contractului de vânzare-cumpărare se impune ca aceştia 
să  fie  îndreptăţiţi  la  obţinerea  valorii  de înlocuire  a  bunului  la  preţul  de circulaţie  din  momentul 
evicţiuni. În acest fel, cererea reclamanţilor este justificată şi potrivit dispoziţiilor art. 1 din Protocolul 
nr.  1  al  C.E.D.O.,  astfel  încât  despăgubirea  pentru  privarea  de  proprietate  trebuie  să  fie  reală  şi 
corespunzătoare prejudiciului suferit.

 În opinia reclamanţilor, dispoziţiile cuprinse în normele generale din Codul civil îşi găsesc 
aplicare în cauză, nefiind excluse de art. 501 din Legea nr. 1/2009, astfel că nu se încalcă autoritatea de 
lucru  judecat  faţă  de  decizia  nr.  488/R/2007  a  Curţii  de  Apel  Cluj  dacă  în  prezentul  recurs  se 
analizează buna-credinţă a cumpărătorilor.

În drept, se invocă prevederile art. 48, art. 50 alin. 3, art. 501 din Legea nr. 10/2001; art. 1336, 
art. 1137, art. 1339, art. 1341, art. 1346, art. 1351 Cod civil; art. 1 din primul Protocol adiţional al  
convenţiei; art. 304 pct. 9 şi art. 312 C.pr.civ. 

Prin încheierea pronunţată  în şedinţa publică din 13.01.2012, Curtea,  având în vedere lipsa 
nejustificată a părţilor de la dezbateri, precum şi împrejurarea că nici una dintre părţi nu a solicitat 
judecarea cauzei în lipsă, în temeiul dispoziţiilor art. 242 alin. 1 pct. 2 C.pr.civ., a dispus suspendarea 
judecării cauzei şi trimiterea întregului dosar la arhivă spre păstrare până la o nouă stăruinţă a părţilor 
interesate.

La data de 04.01.2013, reclamanţii recurenţi I.I. şi I.D.  au formulat o cerere de repunere pe rol 
a cauzei, motiv pentru care prezentul recurs a fost repus pe rol, fixându-se termen de judecată la data  
de 25.01.2013.

Pârâtul  intimat  MINISTERUL FINAŢELOR PUBLICE  a formulat  întâmpinare prin care a 
solicitat  respingerea  recursului  ca  nefondat  şi,  în  consecinţă,  menţinerea  hotărârii  atacate  ca  fiind 
legală şi temeinică.



În susţinerea  poziţiei  procesuale  pârâtul  intimat  a arătat  că din cuprinsul  deciziei  civile  nr. 
488/R/2007 a Curţii de Apel Cluj rezultă împrejurarea că reclamanţii au încheiat contractul de vânzare-
cumpărare cu nerespectarea prevederilor Legii nr. 112/1995 întrucât imobilul în litigiu era monument 
istoric, aşa cum reiese din memoriul tehnic întocmit în vederea întabulării, acesta  fiind exceptat de la 
vânzare în baza art.  10 alin.  2 din Legea nr.  112/1995,  fiind irelevantă H.G. nr.  632/1996 pentru 
modificarea şi completarea art. 8 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 112/1995.

Prin urmare, câtă vreme vânzarea imobilului era exceptată prin Legea nr. 112/1995 rezultă că 
reclamanţii au cumpărat imobilul litigios cu fraudarea legii, actul juridic de vânzare-cumpărare fiind 
afectat de o cauză ilicită.

Analizând decizia criticată prin prisma motivelor de recurs invocate şi a apărărilor formulate,  
Curtea reţine următoarele: 

Prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 33961/27.03.1997, SC CONSTRUCT ARDEALUL 
SA, in baza protocolului nr. 28871/30.07.1996 încheiat cu Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca, a 
vândut reclamanţilor I.D. si I.I., imobilul situat in Cluj-Napoca, str. U., pentru un preţ de 11.001.516 
ROL. 

Prin sentinţa civila nr. 5859/02.07.2003 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pronunţată in dosarul nr. 
3632/2003,  s-a  constatat  nulitatea  absolută  a  contractului  de  vânzare-cumpărare  nr.  33961/1997 
încheiat intre SC CONSTRUCT ARDEALUL SA si reclamanţii I.I. si I.D.. 

Această hotărâre judecătorească a fost menţinută, în privinţa soluţiei de constatare a nulităţii 
absolute  a  contractului  de  vânzare  cumpărare  mai  sus  arătat,  prin  decizia  nr.  31/20.01.2004  a 
Tribunalul Cluj, pronunţată în  dosarul nr.8334/2003 si prin Decizia nr. 488/R/2007 a Curţii de Apel 
Cluj. 

Instanţele de fond au reţinut ca imobilul din str. U. nu figurează în listele anexă ale Decretului 
nr.92/1950, preluarea acestuia de către Statul Român s-a făcut fără titlu în mod abuziv, aşa cum rezultă 
din dispoziţiile art.2 lit.h din Legea nr.10/2001 şi din interpretarea per a contrario a  art.6 alin.1 din 
Legea nr.213/1998.

Imobilul din str. U. este monument istoric, conform art. 10 alin. 2 din Legea nr. 112/1995, iar  
acesta nu putea fi vândut chiriaşilor în condiţiile Legii nr. 112/1995, contractul de vânzare cumpărare 
încheiat de pârâţi, reclamanţii din prezenta cauză, fiind nul absolut, conform art.11 din aceeaşi lege, 
buna credinţă a  cumpărătorilor neputând înlătura acest caz de nulitate absolută.

În plus, instanţa de apel  a statuat că reclamanţii cumpărători nu pot invoca buna-credinţă pe 
care le-o conferă Codul civil şi textul special al art. 46 alin. 2 din Legea nr. 10/2001, în condiţiile în  
care, cu minime diligenţe, dacă ar fi consultat anexa la decret, ar fi constatat faptul că nu există o 
identitate între proprietarul imobilului şi persoana de la care s-a realizat naţionalizarea şi că nu puteau 
cumpăra apartamentul.

În considerentele deciziei nr. 488/R/2007, Curtea de Apel Cluj a stabilit că în ceea ce priveşte 
motivele din recursul reclamanţilor referitoare la valabilitatea contractului de vânzare-cumpărare pe 
motiv că acesta a fost încheiat cu respectarea prevederilor art. 9 şi 14 din Legea nr. 112/1995 şi că 
fiecare  dintre  cumpărători  a  fost  de bună-credinţă  la  data  cumpărării,  acestea au fost  înlăturate  ca 
nefondate, având în vedere că imobilul în litigiu, a fost preluat fără titlu valabil de către Statul Român 
astfel  că  acesta  nu  putea  face  obiectul  Legii  nr.  112/1995,  ştiut  fiind  că  obiectul  acestei  legi  îl 
constituiau doar imobilele cu destinaţia de locuinţe, preluate ca atare de către stat, cu titlu.

De  asemenea,  aprecierea  bunei  ori  relei-credinţe  a  cumpărătorilor  nu  este  posibilă  în  faţa 
instanţei  de  recurs,  dat  fiind  că  pentru  o  atare  finalitate  ar  fi  necesar  să  se  reaprecieze  probele 
administrate în faţa primelor două instanţe, o atare reapreciere nefiind posibilă, întrucât în recurs nu 
poate fi cenzurată hotărârea recurată sub aspectul netemeiniciei sale, ci doar sub aspectul nelegalităţii.

Având în vedere că imobilul în litigiu era monument istoric, aşa cum rezultă din memoriul 
tehnic întocmit în vederea întabulării, prin prisma art. 10 alin. 2 din Legea nr. 112/1995, acesta era 
exceptat  de  la  vânzare  în  temeiul  acestei  legi,  fiind  irelevantă  Hotărârea  nr.  632/1996  pentru 
modificarea şi completarea art. 8 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 112/1995, având în 
vedere  că  această  hotărâre  avea  o  forţă  juridică  inferioară  Legii  nr.  112/1995,  şi  că  întâietate  de 
aplicare avea, evident, legea, şi că interdicţia reglementată de art. 10 alin. 2 din Legea nr. 112/1995 a 
fost abrogată abia prin art.65 din O.U.G. nr. 228/2000.



Prin urmare,  câtă vreme acest imobil  era exceptat  de la vânzare prin însuşi textul Legii  nr. 
112/1995, vânzarea sa către chiriaşii cumpărători s-a făcut prin fraudarea legii, contractul de vânzare-
cumpărare fiind afectat de o cauză ilicită, în sensul art. 948 pct. 4 Cod civil, art. 966-968 Cod civil, 
buna-credinţă  a  cumpărătorilor  fiind irelevantă  pentru  asanarea  nulităţii  absolute  a  contractelor  de 
vânzare-cumpărare.

În opinia Curţii, criticile reclamanţilor recurenţi referitoare la faptul că imobilul în litigiu nu se 
încadra  în  prevederile  art.10  alin.2  din  Legea  nr.112/1995,  că  au  fost  respectate  toate  condiţiile 
prevăzute de art.1 alin.1, art.9 şi art.10 din Legea nr.112/1995, că au fost de bună credinţă la momentul  
încheierii contractului de vânzare cumpărare şi, în consecinţă, sunt incidente prevederile art.501 din 
Legea nr.10/2001 sunt neîntemeiate din considerentele ce urmează a fi expuse. 

Astfel, potrivit art. 50 alin.2 din Legea nr.10/2001, „Cererile sau acţiunile in justiţie privind 
restituirea preţului actualizat plătit de chiriaşii ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu 
eludarea prevederilor  Legii  nr. 112/1995, au fost desfiinţate prin hotărâri  judecătoreşti  definitive si 
irevocabile sunt scutite de taxe de timbru”.

Prin Legea nr.1/2009 publicată în Monitorul Oficial nr. 63 din 3 februarie 2009 s-a introdus 
alin.21 şi s-a modificat alin.3 al art.50 din Legea nr.10/2001 care au următorul conţinut: ”Cererile sau 
acţiunile în justiţie având ca obiect restituirea preţului de piaţă al imobilelor, privind contractele de 
vânzare-cumpărare încheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, 
care au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, sunt scutite de taxele de 
timbru.  Restituirea preţului  prevăzut  la  alin.  (2) şi  (2^1) se face de către  Ministerul  Economiei  şi 
Finanţelor*) din fondul extrabugetar constituit în temeiul  art. 13 alin. 6 din Legea nr. 112/1995, cu 
modificările ulterioare”.

Prin  acelaşi  act  normativ  s-a  introdus  şi  art.501 din  Legea  nr.10/2001  conform  căruia, 
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  conform  standardelor 
internaţionale de evaluare. Valoarea despăgubirilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin expertiză.

Din interpretarea art.50 şi art.501 din Legea nr. 10/2001 rezultă ca sunt îndreptăţiţi la restituirea 
preţului imobilelor ce au făcut obiectul unor contracte de vânzare-cumpărare încheiate in temeiul Legii 
nr.112/1995,  chiriaşii  ale  căror  contracte  au  fost  anulate  prin  hotărâri  judecătoreşti  definitive  si 
irevocabile, insă in mod diferenţiat, in funcţie de împrejurarea dacă respectivele contracte de vânzare-
cumpărare au fost încheiate cu respectarea sau cu încălcarea Legii nr. 112/1995.

Astfel,  chiriaşii  ale  căror  contracte  au  fost  încheiate  cu  eludarea  prevederilor  Legii  
nr.112/1995 si care au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive si irevocabile pot pretinde 
doar preţul actualizat al imobilului ce a făcut obiectul contractului, in condiţiile prevăzute de  art.50 
alin. 2 si alin.3 din Legea nr.10/2001.

Dimpotrivă, chiriaşii ale căror contracte au fost încheiate  cu respectarea prevederilor   Legii  
nr.112/1995 si au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive si irevocabile pot pretinde preţul 
de  piaţă  al  imobilului,  in  condiţiile  prevăzute  de  art.50  alin.2¹  si  3,  precum si  art.50¹  din  Legea 
nr.10/2001.

Astfel,  pentru  restituirea  preţului  de  piaţă  al  imobilului  stabilit  conform  standardelor 
internaţionale de evaluare, este necesar sa fie întrunite cumulativ următoarele condiţii, prevăzute de 
art.50  alin.2¹,  alin.  3  si  art.50¹  din  Legea  nr.10/2001:  reclamanţii  sa  fi  cumpărat  in  temeiul  Legii  
nr.112/1995 un imobil, iar preţul sa fi fost achitat, contractul de vânzare-cumpărare sa fi fost desfiinţat 
printr-o  hotărâre  judecătorească  definitiva  si  irevocabila,  iar  acel  contract  sa  fi  fost  încheiat  cu 
respectarea prevederilor Legii nr.112/1995.

Examinând  aceste  aspecte  in  prezenta  cauza,  instanţa  de  apel  în  mod  corect  a  reţinut  ca 
reclamanţii  au  făcut  dovada  ca  au  cumpărat  prin  contractul  de  vânzare-cumpărare  nr. 
33961/27.03.1997, SC CONSTRUCT ARDEALUL SA, in baza protocolului  nr. 28871/30.07.1996 
încheiat  cu Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca, imobilul situat in Cluj-Napoca, str.  U., ap. 13, 
pentru  un preţ  de 11.001.516 ROL iar  această  convenţie  a  fost  desfiinţată  prin sentinţa  civila  nr. 
5859/02.07.2003 a Judecătoriei Cluj-Napoca, menţinuta, în privinţa soluţiei de constatare a nulităţii 
absolute  a  contractului  de  vânzare  cumpărare  mai  sus  arătat,  prin  decizia  nr.  31/20.01.2004  a 
Tribunalul Cluj, si prin Decizia nr. 488/R/2007 a Curţii de Apel Cluj. 



În privinţa cerinţei ca acest contract de vânzare-cumpărare de care se prevalează reclamanţii să 
fi fost încheiat cu respectarea Legii nr.112/1995, instanţa de apel a apreciat în mod legal ca această 
condiţie nu este întrunita in speţă.

Astfel, prin hotărârile judecătoreşti mai sus menţionate s-a reţinut că vânzarea apartamentului 
nr.13 din Cluj-Napoca, str. U. jud. Cluj, s-a efectuat cu încălcarea dispoziţiilor art. 10 al. 2 din Legea 
nr. 112/1995 care nu permiteau vânzarea imobilelor declarate monument istoric.

Atât  dispozitivul  cât  şi  considerentele  Sentinţei  nr.  5859/02.07.2003  a  Judecătoriei  Cluj-
Napoca, rămasă irevocabilă prin Decizia nr.488/R/2007 a Curţii de Apel Cluj, care au fost pronunţate 
in contradictoriu cu reclamanţii, au trecut in puterea lucrului judecat şi se impun în prezenta cauza 
astfel încât problemele de drept soluţionate irevocabil, respectiv cele referitoare la  preluarea fără  titlu 
valabil  a  imobilului  în  litigiu  de  către  Statul  Român,  aprecierea  relei  credinţe  a  cumpărătorilor, 
statuarea  că  vânzarea  apartamentului  către  chiriaşii  cumpărători  s-a  făcut  prin  fraudarea  legii, 
contractul de vânzare-cumpărare fiind afectat de o cauză ilicită în sensul art. 948 pct. 4 Cod civil, art. 
966-968 Cod civil,  nu mai pot fi analizate în cauza pendinte datorită obligativităţii acestor hotărâri 
judecătoreşti. 

În consecinţă, în mod legal, atât instanţa de fond, cât şi instanţa de apel au reţinut ca puterea 
lucrului judecat este un efect al hotărârii judecătoreşti care trebuie recunoscut nu doar dispozitivului, ci 
si considerentelor, in măsura in care explica dispozitivul si se reflecta in el.

Prin urmare, contractul de vânzare-cumpărare nu a fost încheiat de reclamanţi cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 112/1996, nefiind incidente dispoziţiile art.501 din Legea nr.10/2001 astfel încât 
despăgubirile cuvenite reclamanţilor se limitează doar la preţul actualizat, conform art. 50 din Legea 
nr. 10/2001.

Critica reclamanţilor recurenţi privitoare la aplicarea în prezenta cauză a prevederilor art.1337 - 
art.1351 C.civ. care reglementează garanţia contra evicţiunii în sensul că reclamanţii sunt îndreptăţiţi 
să obţină obligarea pârâtului la plata  diferenţei dintre valoarea de piaţă a imobilului apartament şi 
preţul reactualizat al acestuia este apreciată de Curte ca fiind nefondată.

Astfel,  atât  Legea  nr.  112/1995  pentru  reglementarea  situaţiei  juridice  a  unor  imobile  cu 
destinaţia de locuinţe trecute în proprietatea statului, cât şi Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al 
unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 sunt legi speciale 
care prevăd măsuri reparatorii pentru imobilele care au fost dobândite de stat in perioada comunistă.  
Aceste acte normative conţin dispoziţii speciale, derogatorii de la dispoziţiile Codului civil, atât în ceea 
ce priveşte modul de dobândire a imobilelor ce fac obiectul lor, cât şi despăgubirile ce pot fi plătite de 
Statul Român.

Ţinând seama de succesiunea  în  timp a legilor  reparatorii  şi  a situaţiei  juridice  create  prin 
vânzarea unor imobile în temeiul Legii nr. 112/1995, imobile care au făcut ulterior obiectul Legii nr. 
10/2001, legiuitorul a înţeles ca prin dispoziţiile art. 50 – art.50¹ din Legea nr. 10/2001 să-şi limiteze 
răspunderea pentru evicţiune la plata preţului actualizat în anumite situaţii, respectiv plata preţului de 
piaţă în alte situaţii, expres şi limitativ reglementate.

 Obligaţia statului de a restitui  preţul  actualizat,  respectiv preţul de piaţă al imobilelor, în 
favoarea persoanelor a căror contracte de vânzare-cumpărare încheiate în temeiul Legii nr. 112/1995 
au fost anulate, a fost în mod expres prevăzută în Legea nr. 10/2001, în acest scop, respectiv de a se  
limita răspunderea statului pentru evicţiune doar la aceste măsuri.

Prin urmare, în mod corect instanţa de apel a stabilit că dispoziţiile art. 50-50¹ din Legea nr. 
10/2001,  fiind  speciale  şi  de  strictă  aplicare  la  situaţia  juridică  a  imobilelor  ce  au  făcut  obiectul 
vânzării în temeiul Legii nr. 112/1995, înlătură prevederile dreptului comun, reprezentate de art. 1337 
– art.1351 C.civ. 

Motivul de recurs al reclamanţilor recurenţi privind incidenţa în speţă a dispoziţiilor art. 1 din 
Protocolul  nr. 1 al  Convenţiei  pentru apărarea drepturilor omului  şi a libertăţilor  fundamentale,  în 
sensul  acordării  valorii  de  circulaţie  a  imobilului  vândut,  în  opinia  Curţii  nu  este  fondat  întrucât 
statuându-se cu putere de lucru judecat prin hotărârile judecătoreşti  mai sus arătate faptul că actul 
juridic de vânzare cumpărare a fost încheiat de reclamanţi cu eludarea dispoziţiilor legale imperative 
ale Legii nr.112/2005, rezultă că imobilul a intrat fraudulos în patrimoniul lor, astfel încât aceştia nu 
pot invoca nici măcar o speranţa legitimă cu privire la acest bun.



Având în vedere că sancţiunea nulităţii contractului de vânzare-cumpărare a operat retroactiv, 
reclamanţii  sunt  consideraţi  că  nu  au  fost  niciodată  proprietarii  imobilului,  nefiind  îndreptăţiţi  la 
beneficiul fructelor acestui bun întrucât au cumpărat, pe riscul lor, la un preţ mult inferior valorii sale, 
un bun care a făcut obiectul unui litigiu în vederea restituirii lui către adevăratul proprietar.

Pentru aceste considerente şi ţinând seama că în speţă nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de 
art. 304 pct.9 C.pr.civ.  Curtea, în temeiul art. 312 alin. 1 C.pr.civ, va respinge ca nefondat recursul 
declarat de reclamanţii  I.I. şi I.D. împotriva deciziei civile nr. 488/A din 02.11.2011 a Tribunalului 
Cluj, pe care o menţine ca fiind legală.

10. Contestaţie la executare (la titlu). Cerere de modificare a hotărârii a 
cărei lămurire s-a solicitat, sub aspectul numărului cărţii funciare, a numărului 

topografic, a suprafeţelor şi sultelor. Inadmisibilitate
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 239/R din 25 ianuarie 2013 

Prin decizia civilă nr. 63 din 25.09.2012 a Tribunalului Sălaj s-a admis contestaţia la executare 
precizată formulată de pârâţii T.F., T.S. şi T.K. şi dispune lămurirea cu privire la înţelesul, întinderea 
sau aplicarea dispozitivului deciziei civile nr. 63/28 mai 2009 a Tribunalului Sălaj, după cum urmează: 

Suprafaţa de 12.300 mp situată în parcela Orhegy înscrisă în T.P. nr. 1025/23.08.2003 este 
intabulată în C.F. 1109 nr. top 1242 (suprafaţa totală 762 mp)- parţial, nr. top 1243-CF 1109 (total 
suprafaţa - 762 mp)- parţial, nr. top 1244/1/1/a/1-CF 3838 (total suprafaţa de 1997 mp) parţial, nr. top 
1244/2-CF 1223 (suprafaţa totală de 1403 mp) parţial, nr. top 1245/1/a-CF 1223 (suprafaţa totală de 
1173 mp) parţial, nr. top 1245/2-CF 62, suprafaţa din aceste topo fiind de 11.200 mp. 

Diferenţa  de  1100 mp este  intabulată  nr.  topo 1248-CF 3686 (suprafaţa  totală-2662 mp)  - 
parţial şi nr. topo 1269/a CF 3429 în suprafaţă de 572 mp. 

În urma sistării stării de indiviziune s-a atribuit după cum urmează: 
Lotul nr. 1 în suprafaţă totală de 7380 mp cu următoarele  nr. topo: 1245/1/a/b - 3363 mp, 

1244/2/b - 1300 mp şi 1244/1/1/a/1/b - 2717 mp pârâţilor, valoare fiind de 243.540 Euro. 
Nr. topo 1244/2/a cu 103 mp rămâne pe vechii proprietari. 
Lotul nr. 2 în suprafaţă totală de 4920 mp format de două parcele distincte:
- parcela în suprafaţă de 3820 mp cu următoarele nr. topo 1242/b - 175 mp; 1243/b - 190mp; 

1244/1/1/a/1/a - 2077 mp şi 1245/1/a/a - 1378 mp. 
Nr. topo 1242 - 587 mp şi 1243/a - 572 mp rămâne pe vechii proprietari.
- parcela în suprafaţă de 1100 mp cu următoarele nr. topo 1269/a - 572 mp şi 1248/b - 528 mp, 

în valoare de 162.360 Euro, reclamanţilor. 
Nr. topo 1248/a - 2134 mp rămâne pe vechii proprietari. 
S-a constatat că nr. topo 1245/1/a CF 1223 s-a majorat de la 1173 mp la 4741 mp şi nr. topo 

1244/1/1/a/1  CF 3883 de la 1997 mp la 4794 mp. 
S-a constatat că parcela situată în partea de hotar denumită Sub Recea are o suprafaţă de 6048 

mp în valoare de 73.362,24 Euro fiind atribuita pârâţilor.
Valoarea totală a masei succesorale este de 576.983 lei, lotul reclamanţilor fiind de 230.642 

Euro, cel al pârâţilor de 346.341 Euro. 
Pârâţii au fost obligaţi să plătească reclamanţilor suma de 151,20 Euro, sulta. 
Pârâţi i au fost obligaţi în solidar să plătească Biroului de expertize de pe lângă Tribunalul Sălaj 

600 lei diferenţă expertiză. 
S-a dispus restituirea cauţiunii de 2467 lei către T.F.
Reclamanţii T.L. şi K.R. au fost obligaţi să plătească pârâţilor 988 lei cheltuieli de judecată 

parţiale. 
Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut următoarele:
Potrivit art. 399 alin. 1 Cod procedură civilă: „Împotriva executării silite, precum şi împotriva 

oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De 
asemenea, dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută de art. 2811, se poate face contestaţie şi în cazul în 
care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum şi 



în cazul în care organul de executare refuză să înceapă executarea silită ori să îndeplinească un act de 
executare în condiţiile prevăzute de lege”.

Conform art. 400 alin. 2 din acelaşi act normativ: „Contestaţia privind lămurirea înţelesului, 
întinderii  sau aplicării  titlului  executoriu  se  introduce  la  instanţa  care  a  pronunţat  hotărârea  ce  se 
execută.  Dacă o asemenea contestaţie  vizează  un titlu  executoriu  ce nu emană de la  un organ de 
jurisdicţie, competenţa de soluţionare aparţine instanţei de executare”.

În contestaţia la executare formulată contestatorii au arătat că prin decizia civilă nr. 63/2009 
pronunţată de Tribunalul Sălaj s-a stabilit masa succesorală după defunctul T.F. şi s-a dispus partajarea 
acesteia între moştenitori fiind inclus în aceasta şi terenul cu nr. top 1222 divizat în trei loturi 1222/1, 
1222/2 şi 1222/3 în suprafaţă totală de 12.300 mp şi în valoare totală de 389.640 Euro deşi acest teren 
cu nr. top 1222 nu a aparţinut niciodată defunctului T.F. deoarece imobilul respectiv a aparţinut şi 
aparţine şi azi altor persoane.

De asemenea prin precizarea contestaţiei la executare contestatorii au solicitat să se stabilească 
şi întinderea reală a terenului extravilan situat în locul numit “Sub Recea” precum şi valoarea totală a 
acestui teren inclusiv a loturilor nou formate întrucât întinderea acestui teren nu este de 11.500 mp cât 
a stabilit expertul A.N. ci mult mai mică, iar lotul de teren atribuit contestatorilor cu nr. top 2886/b/2, 
2562/2  nu  are  întindere  de  6.900 mp ci  doar  6.048 mp şi  deci  nici  valoarea  lotului  atribuit  prin 
dispozitivul deciziei civile nu poate fi cea stabilită prin hotărârea atacată cu contestaţie la executare.

În cazul în speţă pentru verificarea susţinerilor contestatorilor şi pentru lămurirea înţelesului, 
întinderii  sau  aplicării  titlului  executoriu  s-a  dispus  efectuarea  în  cauză  unei  expertize  tehnice 
topografice având ca obiective:

1. Identificarea terenului în suprafaţă de 12.300 mp acordat prin titlu de proprietate, cu date de 
carte funciară, respectiv să se determine din ce numere topografice este format terenul de 12.300 mp în 
totalitate şi nu doar parte din el.

2. Să se facă partajarea celor două loturi de teren cuvenite părţilor, un lot de 3/5 pentru pârâţii 
T.F., T.K. şi T.S. şi un lot de 2/5 părţi pentru reclamanţii T.L. şi K.R..

În completarea la raportul de expertiza tehnică topografică expertul D.G. a concluzionat că 
terenul în suprafaţă de 12.300 mp situat în locul numit Orhegy este intabulat după cum urmează:

- Parcela în suprafaţă de 11.200 mp - pe nr. topo. 1242-C.F. 1109 (în suprafaţă totală de 762 
mp) - parţial, nr. topo. 1243-C.F. 1109 (în suprafaţă totală de 762 mp) - parţial, nr. topo. 1244/1/1/a/1-
3838 (în suprafaţă totală de 1997 mp) - parţial, nr. topo. 1244/2-C.F. 1223 (în suprafaţă totală de 1403 
mp) - parţial, nr. topo. 1245/1/a-C. F. 1223 (în suprafaţă totală de 1173 mp) - parţial, nr. topo. 1245/2-
C.F. 62 - total (nu mai există), nr. topo. 1246-C.F. 527 - parţial (nu mai există) şi nr. topo. 1247-C.F. 
4018 - parţial ( nu mai există).

- Parcela în suprafaţă de 1100 mp - pe nr. topo 1247-C.F. 4018 - parţial (nu mai există), nr. 
topo. 1248-C.F. 3686 (în suprafaţă totală de 2662 mp) - parţial şi nr. topo. 1269/a - C.F. 3429 - (în 
suprafaţă totală de 572 mp) - total.

De asemenea prin completarea la acelaşi raport de expertiză s-au făcut şi propuneri de lotizare 
după cum urmează:

Lotul nr.1 - în suprafaţă totală de 7380 mp (reprezentând 3/5 părţi), cu următoarele nr. topo:
1245/1/a/b - 3363 mp;
1244/2/b-1300 mp, (1244/2/a - cu 103 mp, rămâne pe vechii proprietari);
1244/1/1/a/1/b - 2717 mp.
Lotul nr.2 – în suprafaţă totală de 4920 mp (reprezentând 2/5 părţi), lot care este format din 

două parcele distincte şi anume:
- o parcelă în suprafaţă de 3820 mp, cu următoarele nr. topo:

- 1242/b-175 m, (1242/a - cu 587 mp, rămâne pe vechii proprietari)
- 1243/b-190 mp, (1243/a – 572 mp, rămâne pe vechii proprietari)
- 1244/1/1/a/1/a - 2077 mp
- 1245/1/a/a – 1378 mp.

- o parcelă în suprafaţă de 1100 mp, cu următoarele nr. topo.
- 1269/a - 572 mp.
- 1248/b - 528 mp (1248/a - cu 2134 mp, rămâne pe vechii proprietari)



Expertul a mai precizat că având în vedere că unele nr. topo nu mai pot fi folosite iar altele au 
suprafeţe prea mici, pentru următoarele nr. topo a propus majoritatea suprafeţei acestora, pentru a se 
încadra în suprafaţa totală de 12.300 mp conform T.P., astfel:

nr. topo.1245/1/a - C.F. 1223 - de la 1173 mp - la 4741 mp
nr. topo.1244/1/1/a/1-C.F. 3883 - de la 1997 mp – la 4794 mp (f.127 -129).
În cauză s-a dispus şi efectuarea unui raport de expertiză de evaluare a terenului în suprafaţă de 

12.300 mp având în vedere elemente valorice la data partajării iniţiale respectiv 19 februarie 2009.
Astfel, expertul evaluator F.L. concluzionează în raportul de expertiză efectuat că valoare de 

circulaţie (preţul de piaţă) a terenului situat în municipiul Zalău, la locul numit: „Orhegy”, va fi de: 33 
Euro/mp.

Valoarea  totală  a  terenului   =  405.900 Euro,  iar  ţinând cont  de  data  partajării  iniţiale  (19 
februarie 2099) în funcţie de loturi, astfel:

Lot 1: sup. = 7380 mp x 33 Euro/mp = 243.540 Euro.
Lot 2: sup. = 3820 mp x 33 Euro/mp = 126.060 Euro.
Lot 3: sup. = 1100 mp x 33 Euro/mp = 36.300 Euro (f.121-126).
Este de reţinut că în şedinţa publică din 11 septembrie 2012 atât reprezentantul contestatorilor 

cât  şi  cel  al  intimaţilor  reclamanţi  au  arătat  instanţei  că  nu  au  formulat  obiecţiuni  cu  privire  la 
identificarea  cu  date  de  carte  funciară  a  terenului  din  locul  numit  “Orhegy”  şi  nici  cu  privire  la 
evaluarea acestui teren de către expertul F.L..

În  consecinţă,  fiind  îndeplinite  cerinţele  art.  399  alin.  1  Cod  procedură  civilă  s-a  admis 
contestaţia la executare precizată formulată  de pârâţii  T.F., T.S. şi T.K. şi s-a dispus lămurirea cu 
privire  la  înţelesul,  întinderea  sau  aplicarea  dispozitivului  deciziei  civile  nr.  63/28  mai  2009  a 
Tribunalului Sălaj, după cum urmează: 

Suprafaţa de 12.300 mp situată în parcela Orhegy înscrisă în T.P. nr. 1025/23.08.2003 este 
intabulată în C.F. 1109 nr. top 1242 (suprafaţa totală 762 mp)- parţial, nr. top 1243-CF 1109 (total 
suprafaţa - 762 mp) - parţial, nr. top 1244/1/1/a/1-CF 3838 (total suprafaţa de 1997 mp) parţial, nr. top 
1244/2-CF 1223 (suprafaţa totală de 1403 mp) parţial, nr. top 1245/1/a - CF 1223 (suprafaţa totală de 
1173 mp) parţial, nr. top 1245/2-CF 62, suprafaţa din aceste topo fiind de 11.200 mp. 

Diferenţa  de  1100 mp este  intabulată  nr.  topo 1248-CF 3686 (suprafaţa  totală-2662 mp)  - 
parţial şi nr. topo 1269/a  CF 3429 în suprafaţă de 572 mp. 

În urma sistării stării de indiviziune se atribuie după cum urmează: 
Lotul  nr.1 în  suprafaţă  totală  de 7380 mp cu următoarele  nr.  topo:  1245/1/a/b  -  3363 mp, 

1244/2/b - 1300 mp şi 1244/1/1/a/1/b - 2717 mp pârâţilor, valoare fiind de 243.540 Euro. 
Nr. topo 1244/2/a cu 103 mp rămâne pe vechii proprietari. 
Lotul nr.2 în suprafaţă totală de 4920 mp format de două parcele distincte:
- parcela în suprafaţă de 3820 mp cu următoarele nr. topo 1242/b - 175 mp; 1243/b - 190mp; 

1244/1/1/a/1/a - 2077 mp şi 1245/1/a/a - 1378 mp. 
Nr. topo 1242-587 mp şi 1243/a-572 mp rămân pe vechii proprietari.
- parcela în suprafaţă de 1100 mp cu următoarele nr. topo 1269/a-572 mp şi 1248/b-528 mp, în 

valoare de 162.360 Euro, reclamanţilor. 
Nr. topo 1248/a-2134 mp rămâne pe vechii proprietari. 
S-a constatat că nr. topo 1245/1/a CF 1223 s-a majorat de la 1173 mp la 4741 mp şi nr. topo 

1244/1/1/a/1  CF 3883 de la 1997 mp la 4794 mp. 
S-a constatat că parcela situată în partea de hotar denumită Sub Recea are o suprafaţă de 6048 

mp în val de 73.362,24 Euro fiind atribuita pârâţilor.
Valoarea totală a masei succesorale este de 576.983 lei, lotul reclamanţilor fiind de 230.642 

euro, cel al pârâţilor de 346.341 Euro. 
În baza art. 274 Cod procedură civilă au fost obligaţi pârâţii să plătească reclamanţilor suma de 

151,20 Euro - sulta şi 600 lei diferenţă expertiză către Biroului de expertize de pe lângă Tribunalul 
Sălaj.

S-a dispus restituirea cauţiunii de 2467 către T.F.
De asemenea, au fost obligaţi reclamanţii T.L. şi K.R. să plătească pârâţilor 988 lei cheltuieli  

de judecată parţiale.



Împotriva  acestei  decizii  au  declarat  recurs  intimaţii  T.L.  şi  K.R.,  solicitând în  principal 
admiterea recursului şi modificarea în totalitate a hotărârii atacate, în sensul respingerii contestaţiei la 
executare intentate  şi apoi precizate de contestatorii  pâraţi  T.F., T.K. şi T.S. De asemenea solicită  
obligarea acestora la plata tuturor cheltuielilor de judecata suportate de recurenţi în ambele instanţe.

În subsidiar, solicită admiterea recursului şi modificarea în parte a deciziei recurate, în sensul 
admiterii  în  parte  a  contestaţiei  la  executare  şi  respingerii  precizării  ulterioare  a  contestaţiei  la 
executare,  şi  în  consecinţa:  înlăturarea  dispoziţiilor  vizând  exclusiv  valoarea  loturilor,  respectiv  a 
Lotului  nr.  1  atribuit  pârâţilor  şi  valoarea  Lotului  nr.  2  atribuit  reclamanţilor,  apoi  înlăturarea 
dispoziţiei  privind parcela "Sub Recea",  din care pârâţii  au intabulat  6.048 mp. şi valoarea acestei 
suprafeţe,  precum şi  înlăturarea  dispoziţiilor  vizând  valoarea  totala  a  masei  succesorale,  valoarea 
loturilor atribuite reclamanţilor şi respectiv pârâţilor, a dispoziţiei vizând obligarea pârâţilor la plata 
sumei de 151,20 euro cu titlu de sulta şi a dispoziţiei prin care reclamanţii au fost obligaţi să plătească 
pârâţilor suma de 988 lei cheltuieli de judecata. 

Solicită totodată ca instanţa de control judiciar să menţină restul dispoziţiilor deciziei recurate, 
care sunt în favoarea ambelor părţi şi vizează exclusiv identificarea parcelei de 1,23 ha. din T.P. nr. 
1025/23/2003, cu date corecte de C.F. precum şi a loturilor formate pe seama părţilor, prin Decizia 
contestata nr. 63/28.05.2009. 

În drept invocă dispoziţiile art. 3041 raportat la art. 312 al. 1-3 Cod proc.civ. şi art. 402, alin. 2 
şi 3 Cod proc. civ . 

În motivarea recursului, recurenţii au arătat că urmare a contestaţiei la titlu executor prin care 
pârâţii T.F., T.K. şi T.S. au cerut lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării Deciziei civ. nr. 63/28. 
05. 2009 pronunţata în dosar nr. 936/84/2008 a Tribunalului  Sălaj,  s-a pronunţat decizia  civilă  nr. 
63/25.09.2012,  în acelaşi  dosar,  prin  care s-a  admis  contestaţia  precizata  a pârâţilor,  şi  s-a  dispus 
lămurirea cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului deciziei nr. 63/28.05.2009.

În primul rând, este de observat că disp. art. 255 alin. 1 Cod proc. civ. definesc noţiunea de 
sentinţe şi respective decizii, precizând în mod expres, că "hotărârile prin care se rezolva fondul cauzei 
în prima instanţa se numesc "sentinţe", iar cele prin care se soluţionează căile de atac: apelul, recursul 
şi recursul în interesul legii, se numesc "decizii". 

Aliniatul  2  al  aceluiaşi  articol,  desemnează  şi  circumscrie  în  continuare,  la  modul  generic 
noţiunea  de  "încheieri",  arătând  că "toate  celelalte  hotărâri  date  de instanţa  în  cursul  judecaţii,  se 
numesc "încheieri". 

La rândul lor prevederile art. 2811 alin. 1 şi 2 Cod proc. civ. statuează că în cazul în care sunt 
necesare  lămuriri,  cu privire  la  înţelesul,  întinderea  sau aplicare  unei  hotărâri,  instanţa  va  rezolva 
cererea de urgenta, prin încheiere data în camera de consiliu, cu citarea părţilor. 

În speţa,  raportat  la  obiectul  cauzei dedus judecaţii,  care este o cerere prin care se solicită 
lămuriri, cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicare dispozitivului deciziei civile nr. 63/28.05.2009 a 
Tribunalului Sălaj, apreciază că raportat la dispoziţiile procedurale enunţate mai sus, în nici un caz 
hotărârea pronunţata de Tribunal în prima instanţa, nu putea fi intitulata "Decizie", care pe deasupra să 
poarte exact acelaşi număr cu Decizia anterioara nr. 63/28.05.2009, al cărei dispozitiv s-a cerut a fi 
lămurit. 

Faţă  de  dispoziţiile  art.  2811 alin.  1  şi  2  Cod  proc.  civ.,  hotărârea  trebuia  intitulata  fie 
"încheiere", fie "sentinţa", având în vedere că o astfel de cerere a fost formulata în cadrul contestatei la 
executare şi erau incidente disp. art. 402 alin. ultim Cod proc. civ .. 

Trecand  peste  acest  aspect  de  ordin  formal,  o  alta  critica  vizând  nelegalitatea  "  Deciziei" 
recurate, este aceea ca Tribunalul Sălaj, a acordat ceea ce nu s-a cerut de către contestatari, soluţia 
fiind dată cu încălcarea dispoziţiilor procedurale prevăzute de art. 129 alin. ultim Cod proc.civ., care 
prevăd în mod imperativ  ca "in toate  cazurile,  judecătorii  hotărăsc numai asupra obiectului  cererii 
dedus judecaţii". 

În speţa, prin cererea introductiva de instanţa intitulata "Contestaţie la executare", paraţii au 
cerut instanţei, referitor la suprafaţa de 12.300 mp. ce a făcut obiectul partajului prin Decizia civilă  
63/28.05.2009, să lămurească ce imobil s-a partajat între părţi, care este valoare acestuia şi implicit 
valoarea fiecărui lot format, cu motivarea că a fost greşit identificat pe top. 1222, de expertul A.N., 
datele de carte funciara menţionate în raportul de expertiza administrat în cauza, fiind greşite. 



Topograficul 1222 pe care l-a partajat expertul, aparţine altei persoane şi nu are decât 3975 
mp., astfel ca Decizia nr. 63/28.05.2009, nu poate fi pusa în executare, datorita identificării greşite şi 
mai ales modului în care s-a stabilit sulta, prin evaluarea altui teren.

Ulterior, prin "precizarea contestaţiei", pârâţii au cerut ca Tribunalul sa lămurească si întinderea 
reala a terenului situat în locul numit "Sub Recea", valoarea totala a acestuia, precum şi întinderea 
reala  a fiecărui  lot  atribuit  parţilor  şi  valoarea reală  acestora,  cu motivarea că acelaşi  expert  nu a 
măsurat acest teren. 

După cum rezulta cu claritate din petitele formulate în cererea introductiva şi apoi în precizarea 
contestaţiei la executare formulate ulterior, petite neproduse mai sus, nicăieri contestatorii nu au cerut 
ca  Tribunalul  sa  completeze  dispozitivul  deciziei  în  discuţie  (nr.  63/28.05.2009) aşa cum greşit  a 
procedat Tribunalul. 

În  realitate,  întreg  dispozitivul  deciziei  recurate  nr.  63/25.09.2012,  reprezintă  un  plus  petit 
acordat contestatorilor de către Tribunal, fără ca instanţa să fi fost investita, cu multitudinea capetelor 
de cerere admise de tribunal, în  favoarea pârâţilor. 

Aşa cum rezulta cu pregnanţa, din motivarea celor doua cereri formulate de pârâţii contestatori, 
aceasta este axata în întregime, exclusiv pe critici aduse raportului de expertiză administrat în cauza, 
efectuat de ing. A.N., (care a indicat greşit nr. top. 1222 pentru terenul de 1,23 ha din T.P.). 

Or aceste critici aduse de contestatori prin motivarea celor doua cereri formulate, reprezintă în 
realitate apărări de fond, care nu puteau fi invocate pe calea contestaţiei la executare, fiind inadmisibile 
din perspectiva disp. art. 399 alin. 3 Cod proc. civ., care limitează apărările de fond, strict la un titlu 
executoriu, care nu este emis de o instanţa judecătoreasca, ceea ce nu este cazul în speţa. 

În condiţiile în care, atât prin acţiunea introductiva de instanţa, intentata de reclamanţii T.L. şi 
K.R., cât şi prin cererea reconvenţionala formulata de pârâţii T.K., T.F. şi T.S., (cereri care au făcut 
obiectul dosarului de fond nr. 3628/2005 al Judecătoriei  Zalău) s-a solicitat  ieşirea din indiviziune 
asupra imobilelor ce compun masa succesorala a defunctului T.F., imobile enumerate si descrise de 
părţi,  exclusiv  aşa  cum acestea  apar  evidenţiate  în  titlurile  de  proprietate,  este  evident  ca.  aceste 
imobile supuse partajului (cu excepţia casei de locuit cu terenul aferent intabulate la C.F.) nu mai 
trebuiau identificate cu date de C.F .

Împrejurarea că expertul numit în cauza A.N., din exces de zel, a identificat terenul din locul 
"0rhegy" de 1,23 ha cuprins în T.P. nr. 1025/23/2003 şi cu date de C.F., chiar eronate, consideră ca nu 
este de natura să conducă la admiterea contestaţiei la executare formulate de pârâţi. 

De asemenea, nici faptul ca din lotul atribuit pârâţilor de 6900 mp., din parcela situata în locul 
„Sub Recea”, cuprinsa în T. P. nr. 1076/2/2005, în suprafaţa totala de 1,15 ha, pârâţii  nu au putut 
intabula decât 6048 mp., nu este de natura să justifice soluţia adoptata de Tribunal, în privinţa acestei 
parcele, deoarece şi reclamanţii sunt într-o situaţie similara, reuşind să intabuleze din lotul atribuit din 
aceeaşi parcela de 4600 mp., doar suprafaţa de 4214 mp. 

Acest aspect rezulta cu claritate din încheierea de C.F. nr. 888/17.01.2011 a O.C.P.I. Salaj, pe 
care o anexează prezentului recurs. 

Tribunalul  Sălaj  însa,  fiind preocupat  doar  interesele  contestatorilor,  omite  acest  aspect,  cu 
toate ca obiectul precizării contestaţiei formulate, privea întinderea şi valoarea întregii parcele, inclusiv 
lotul atribuit reclamanţilor. 

Nu în ultimul rând este de observat faptul ca prin Încheierea interlocutorie din 14 decembrie 
2005, data  de Judecătoria  Zalău în dosarul de fond nr. 3628/2005, s-a circumscris  masa bunurilor 
imobile supuse partajului, acestea fiind identificate exclusiv prin numărul titlului de proprietate în care 
sunt cuprinse, menţionându-se doar întinderea şi locul situării acestora. 

Câta vreme aceasta încheiere interlocutorie, nu a fost schimbata sau modificata în cadrul căilor 
de  atac,  dimpotrivă  aceasta  încheiere  interlocutorie  face  parte  integranta  din  decizia  iniţiala  nr. 
63/28.05.2009,  prin  soluţia  data  de  Tribunal  în  cadrul  contestaţiei  la  executare,  instanţa  practic  a 
schimbat parţial obiectul acestei încheieri, identificând cu date de C.F. parcela de 12.300 mp. fără sa 
existe la fond vreo cerere expresa în  acest sens, din partea părţilor. 

Cu alte  cuvinte  Tribunalul  Sălaj  prin  soluţia  pronunţata,  nu numai  ca  a  încălcat  principiul 
disponibilităţii  ce guvernează procesul civil,  acordând în cadrul contestaţiei  la executare,  mai mult 
decât au solicitat părţile prin cererile formulate la instanţa de fond, dar acelaşi Tribunal a depăşit şi 
limitele contestaţiei la executare cu care a fost investita instanţa, dispunând încă o data, fără ca pârâţii 



să o ceara, sistarea stării de indiviziune, atribuind părţilor încă o data loturi din parcela "0rhegy", de 
aceeaşi întindere,  a căror valoare este schimbata substanţial,  în baza expertizei tehnice efectuate în 
26.06.2012 de ing. F.L., ajungându-se în final la diminuarea drastica a suitei  datorate de pârâţi,  la 
numai 151,20 euro. 

Prin  urmare,  pârâţii  profitând  de  superficialitatea  Tribunalului  Sălaj  în  abordarea  pricinii 
deduse judecaţii, au obţinut pe calea aşa zisei contestaţii la executare, tot ceea ce nu au reuşit să obţină  
în cadrul cailor de atac uzitate de aceştia, în cele doua cicluri procesuale parcurse anterior, de prezenta 
cauza. 

Este de observat în aceasta privinţa ca în cadrul ultimului recurs promovat de pârâţi si respins 
de  Curte  de  Apel  Cluj  prin  Decizia  nr.  2255/R/29.10.2009,  aceştia  au  solicitat  printre  altele  şi 
reevaluarea imobilelor supuse partajului, fără sa formuleze în cadrul apelului o astfel de solicitare,  
astfel  ca  recursul  a  fost  respins  în  aceasta  privinţa,  pe  considerentul  desemnat  în  doctrina  de 
specialitate "omisso medio" .

În acest context, este evident faptul ca soluţia Tribunalului încalcă în mod flagrant autoritatea 
de lucru judecat, de care se bucura decizia contestata nr. 63/28.05.2009, ajungându-se în final ca după 
trei ani şi jumătate de la pronunţarea ei, să nu mai aibă practic nici o eficienta juridica în privinţa 
întinderii sultei, stabilite anterior de acelaşi Tribunal. 

Se pare ca pentru aceasta instanţa, nu are nici o forţa juridica decizia civila nr. 63/28.05.2009, 
pronunţata după ce cauza a parcurs succesiv, începând cu anii 2005, doua cicluri procesuale, devenind 
în final irevocabila, prin respingerea recursului promovat de pârâţi, prin decizia nr. 2255/R/29.10.2009 
a Curţii de Apel Cluj. 

În condiţiile în care pârâţii, nu au formulat în cadrul celor doua apeluri promovate în cele doua 
cicluri  procesuale,  nici  un  fel  de  critici  privind  întinderea  parcelelor  de  1,23  ha.  situata  în  locul 
"Orhegy" din T.P. nr. 1025/23/2003 şi respectiv de 1,15 ha. situata în locul "Sub Recea" din T.P. 
1076/2/2005, la a căror măsurare au participat personal pârâţii T.K. şi T.S. (a se vedea raportul de 
expertiza  depus la Judecătorie  în 08.06.2006) şi  nici  critici  vizând reevaluarea  imobilelor,  valorile 
acestora fiind actualizate prin expertiza depusa pentru termenul din 09.02.2009, la cererea exclusiva a 
reclamanţilor,  fiind avute în vedere la pronunţarea deciziei  iniţiale nr. 63/28.05.2009, apreciază cu 
toata convingerea că pârâţii nu mai pot aduce nici un fel de critici raportului de expertiza efectuat de 
ing. A.N., în actualul cadru procesual. 

Or în condiţiile în care întreaga motivare a contestaţiilor la executare promovate de pârâţi, se 
axează  exclusive  pe  critici  vizând  raportul  de  expertiza  efectuat  de  ing.  A.N.,  respectiv  greşita 
identificare cu date de CF. a parcelei din locul "Orhegy" de 1,23 ha. şi respectiv faptul ca nu au putut  
intabula decât parţial. Lotul atribuit din parcela de 1,15 ha. din T.P. nr. 1076/2/2005, consideram ca se 
impunea respingerea contestaţiei la executare precizate, deoarece aceste aspecte învederate de pârâţi, 
nu fac decizia contestata inaplicabila, aşa cum pretind pârâţii. 

Câtă vreme cele doua parcele în discuţie, au fost identificate după cele doua T.P. indicate de 
reclamanţi în acţiunea introductive de instanţa, este evident că problema intabulării la C.F. a loturilor 
formate pe seama parţilor prin decizia nr. 63/28.05.2009, nu priveşte instanţa de judecata. Acesta a fost 
şi motivul pentru care, nu s-a dispus nicăieri în cadrul deciziei menţionate intabularea loturilor nou 
formate, aceasta chestiune putând fi rezolvata exclusiv în cadrul documentaţiei de intabulare, pe care 
părţile erau obligate sa le facă în conformitate cu art. 59 din Legea nr. 7/1996. 

De altfel; aşa cum se poate observa comparând schita efectuata de expert A.N. întocmita în 
cadrul  raportului  de  expertiza  iniţial,  depus  la  Judecătoria  Zalău  pentru  termenul  din  08.06.2006, 
pentru parcela din T.P. 1025/23/2003,cu cea întocmita în completarea raportului de expertiza întocmit 
de sub inginer D.G., în cadrul contestaţiei la executare, se poate observa identitatea acestora, atât ca 
amplasament, şi configuraţia loturilor atribuite parţilor prin decizia contestata, cât şi ca suprafeţe. 

Ca atare,  greşita  identificare  cu  date  de  C.F.  a  parcelei  de  1,23 ha,  nu justifica  admiterea 
contestaţiei la executare şi nici reevaluarea acestei parcele, după ce decizia nr. 63/28.05.2009 a rămas 
definitiva şi irevocabila, intrând astfel în puterea lucrului judecat. 

 Mai învederează că adevăratul scop al promovării contestaţiei la executare, nu a fost faptul ca 
respectiv decizie nu poate fi pusa în executare, aşa cum au susţinut pârâţii contestatori, ci diminuarea 
substanţiala a cuantumului sultei stabilite iniţial de Tribunal, în sarcina pârâţilor. 



Astfel, prin decizia civila nr. 36/28.05.2009 a Tribunalului Sălaj, s-a stabilit în sarcina pârâţilor, 
o sulta iniţiala în cuantum de 81.050 euro. 

Ulterior, urmare a cererii pârâţilor de îndreptare a erorilor de calcul, întemeiata pe prevederile 
art.  281  Cod  proc.  civ.,  prin  încheierea  din  10.07.2009,  Tribunalul  admite  cererea  acestora  şi 
diminuează valoarea masei succesorale la 560.725,5 euro, fata de 563.835 euro stabilita iniţial (deci cu 
3.110 euro mai puţin), cu motivarea ca greşeala este la valoarea terenului din "Podirei", diminuând în 
mod  corespunzător  şi  valoarea  loturilor  atribuite  reclamanţilor  şi  pârâţilor,  în  acelaşi  cuantum, 
totalizând 3.110 euro. 

În final însa Tribunalul, prin aceeaşi încheiere, schimbă substanţial şi cuantumul sumei datorate 
de pârâţi cu titlu de sulta, de la 81.050 euro, la 24.668 euro. 

Pârâţii,  realizând faptul că Tribunalul Sălaj schimba cu uşurinţa cuantumul sultei stabilite în 
sarcina lor (in maniera în  care a făcut-o anterior) încearcă un nou tertip procedural, al cărui scop este 
exclusiv  eschivarea  acestora  de  la  plata  sultei  stabilita  în  sarcina  lor,  solicitând  de  aceasta  data, 
lămurirea  dispozitivului  deciziei  nr.  63/28.05.2009,  fără  să  existe  efectiv,  vreun motiv  real  pentru 
admiterea contestaţiei la executare. 

Din  moment  ce  prin  decizia  contestata,  s-a  partajat  întreaga  parcela  de  1,23  ha.  din  locul 
"0rhegy"  cuprinsa  în  titlul  de  proprietate  1025/23/2003,  este  evident  ca  acest  imobil  cu  suprafaţa 
scriptica din titlu s-a partajat, şi nu altul de numai 3.975 mp. cat are topograficul 1222, aşa cum susţin 
pârâţii contestatori, imobil care exista neîndoielnic şi în prezent la fata locului, în aceeaşi întindere de 
1,23 ha., aspect relevant şi de expertul D.G., prin rapoartele de expertiza efectuate în cauza, neexistând 
nici un fel de probleme cu vecinii. 

În  acest  context,  nefiind  identificat  şi  partajat  prin  decizia  contestata,  proprietatea  altei 
persoane, respectiv a numitului O.T.M., de numai 3.975 mp., nu se impune nici reevaluarea terenului 
în litigiu prin majorarea valorii acestuia, la 33 euro/mp, cu repercusiunile corelative perpetuate asupra 
valorii întregii mase partajabile, a valorii loturilor atribuite parţilor şi în final asupra cuantumului sultei 
datorate de pârâţi, care practic a fost aproape desfiinţata. 

În privinţa cheltuielilor de judecata la care au fost obligaţi reclamanţii, în cuantum de 988 lei,  
consideră că nejustificat au fost obligaţi la aceste cheltuieli, întrucât în speţa fiind vorba de o cerere 
prin  care  se  solicita  lămurirea  înţelesului,  întinderii  sau  aplicării  deciziei  nr.  63/28.05.2009  a 
Tribunalului Cluj, conform art. 2813 alin. 2C proc. civ., nu se acorda cheltuieli de judecata. 

Chiar dacă o astfel de cerere, a fost promovata în cadrul contestaţiei la executare, reclamanţii 
nu poarta nici un fel de culpa procesuala, care să justifice incidenta prevederilor art. 274, alin. 1 Cod 
proc. civ. 

Solicită  şi  cheltuielile  de  judecata  ocazionate  de  prezentul  recurs,  reprezentând  onorariu 
avocaţial în sumă de 1.500 lei conform chitanţei anexate şi taxe judiciare.

Intimaţii T.F., T.S. şi T.K. au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea recursului 
înaintat  de recurenţii  T.L. şi  K.R. ca nefiind întemeiat,  cu obligarea acestora la  plata  cheltuielilor 
noastre de judecată în recurs, potrivit cu nota de cheltuieli ce o vor depune la dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, din perspectiva criticilor formulate în cererea de 
recurs şi a apărărilor formulate, Curtea reţine următoarele:

Contestaţia la executare a fost formulată de pârâţii T.F., T.S. şi T.K. cu privire la înţelesul, 
întinderea sau aplicarea dispozitivului deciziei civile nr. 63/28 mai 2009 a Tribunalului Sălaj.

S-a solicitat să se lămurească ce imobil a fost partajat între părţi şi valoarea fiecărui lot atribuit  
părţilor,  pentru că hotărârea nu se poate  executa  deoarece  se dispune asupra unui imobil  ce nu a 
aparţinut antecesorilor părţilor, din cauza greşitei identificări topografice.

Pârâţii  au  precizat  contestaţia  şi  au  cerut  să  se  stabilească  şi  întinderea  reală  a  terenului 
extravilan situat la locul numit Sub Recea şi valoarea acestuia şi a loturilor nou formate pentru că 
expertul a stabilit greşit lungimea terenului şi prin urmare şi suprafaţa este stabilită greşit.

Prin decizia atacată cu prezentul recurs, în urma cererii de lămurire s-a stabilit în care carte 
funciară  este  intabulată  suprafaţa  de  12.300  mp  situată  în  parcela  Orhegy  înscrisă  în  T.P.  nr. 
1025/23.08.2003 şi s-a dispus sistarea stării de indiviziune cu datele de carte funciară astfel stabilite.

S-a constatat majorarea unor suprafeţe ale unor numere topografice.
S-a constatat că parcela situată în partea de hotar denumită Sub Recea are o suprafaţă de 6048 

mp în valoare de 73.362,24 Euro fiind atribuita pârâţilor.



S-a stabilit valoarea totală a masei succesorale ca fiind de 576.983 lei, lotul reclamanţilor fiind 
de 230.642 Euro, cel al pârâţilor de 346.341 Euro.

Pârâţii au fost obligaţi să plătească reclamanţilor suma de 151,20 Euro, sulta.
Reclamanţii T.L. şi K.R. au fost obligaţi să plătească pârâţilor 988 lei cheltuieli de judecată 

parţiale. 
Potrivit art. 399 alin. 1 Cod procedură civilă: „Împotriva executării silite, precum şi împotriva 

oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De 
asemenea, dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută de art. 2811, se poate face contestaţie şi în cazul în 
care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum şi 
în cazul în care organul de executare refuză să înceapă executarea silită ori să îndeplinească un act de 
executare în condiţiile prevăzute de lege”.

Prin decizia civilă nr. 63/2009 pronunţată de Tribunalul Sălaj s-a stabilit masa succesorală după 
defunctul T.F. şi s-a dispus partajarea acesteia între moştenitori fiind inclus în aceasta şi terenul cu nr. 
top 1222 divizat în trei loturi 1222/1, 1222/2 şi 1222/3 în suprafaţă totală de 12.300 mp.

Prin încheierea de îndreptare a erorilor de calcul din această decizie s-a stabilit  că valoarea 
masei succesorale este de 560.725,5 euro iar sulta datorată de pârâţi reclamanţilor a fost stabilită la 
suma de 24.668,5 euro.

Prin contestaţia la titlu prevăzută de art. 399 alin. 1 Cod procedură civilă se poate doar lămuri  
dar nu se poate modifica titlul, prin urmare orice solicitare de modificare este inadmisibilă.

Instanţa,  sub pretextul  lămuririi  titlului  a  dispus  în  fapt  modificarea  acestuia,  cu  privire  la 
numărul cărţii funciare, şi implicit al numărului topografic, cu privire la suprafeţe, şi cu privire la sultă. 
În final a stabilit o sultă de 151,20 euro în loc de 24.668,5 euro, care este o modificare a titlului iar nu 
o lămurire a acestuia.

O astfel de chestiune, de identificare cu numerele topografice şi suprafeţele stabilite în cadrul 
lămuririi titlului nu s-a solicitat în cadrul procesului unde s-a pronunţat decizia a cărei lămurire se cere, 
iar întinderea terenurilor acolo stabilită a intrat în puterea lucrului judecat, ca şi toate aspectele stabilite 
în legătură cu aceste terenuri, cum ar fi şi valoarea lor.

S-a judecat cauza în cadrul procesual aşa cum a fost stabilit iniţial doar pentru suprafaţa de 
12.300 mp situată în parcela Orhegy înscrisă în T.P. nr. 1025/23.08.2003.

Este real că s-au indicat numerele topografice în decizia a cărei lămurire se cere, dar nu s-a 
dispus intabularea,  iar  dacă existau  dubii  cu privire  la  identificarea  topografică  se  puteau  formula 
obiecţiuni  în  procesul  iniţial  ori  se  putea  exercita  calea  de  atac  a  recursului,  dar  nu  poate  cere 
modificarea hotărârii în ce priveşte numerele topografice pe calea contestaţiei la titlu.

Ceea ce se contestă de fapt nu este faptul că suprafaţa de 12.300 mp situată în parcela Orhegy 
înscrisă în T.P. nr. 1025/23.08.2003 nu se regăseşte faptic ci se contestă doar identificarea topografică, 
însă pentru aceasta partea care crede de cuviinţă are la îndemână o eventuală nouă acţiune pentru a se 
stabili  corecta  identificare,  dacă  nu se înfrânge autoritatea  de lucru  judecat,  şi  evident  că  avea  la 
îndemână căile de atac.

Dar, aşa cum puterea lucrului judecat nu poate fi înfrântă pe calea unei noi acţiuni nu poate fi 
înfrântă pe nici o altă cale, cum ar fi contestaţia la titlu.

Faptul  că  în  şedinţa  publică  din  11  septembrie  2012  reprezentantul  contestatorilor  şi  al 
intimaţilor reclamanţi au arătat instanţei că nu au obiecţiuni cu privire la identificarea cu date de carte 
funciară a terenului din locul numit “Orhegy” şi nici cu privire la evaluarea acestui teren de către 
expertul F.L., nu schimbă cele de mai sus, pentru că acordul sau dezacordul părţilor nu poate modifica 
autoritatea lucrului judecat pe calea contestaţiei la titlu.

Cererile formulate de pârâţii  contestatori  sunt bazate pe critici aduse raportului de expertiză 
administrat în cauza, efectuat de ing. A.N., care ar fi indicat greşit nr. top. 1222 pentru terenul de 1,23 
ha din T.P.

Din dispoziţiile art.  2812a Cod procedură civilă rezultă că îndreptarea,  lămurirea,  înlăturarea 
dispoziţiilor potrivnice sau completarea hotărârii nu poate fi cerută pe calea apelului sau recursului, ci 
numai în condiţiile art. 281-2812.

Prin urmare se subliniază, şi în acest fel, că acele probleme care pot fi discutate în căile de atac 
nu pot fi discutate în contestaţia la titlu, şi invers, fiecare dintre aceste proceduri având individualitatea 



lor, pentru că ce poate constitui motiv de nelegalitate nu poate constitui motiv de lămurire şi ceea ce 
este motiv de lămurire nu este motiv de nelegalitate.

Astfel,  nu  poate  fi  folosită  procedura  lămuririi  pentru  soluţionarea  nemulţumirilor  părţilor 
legate de aspecte care pot fi invocate doar prin mijlocirea căilor de atac - cum ar fi aspectele rezultate  
din  expertizele  efectuate  în  cauze  şi  reţinute  de  instanţe  în  ce  priveşte  identificare  topografică, 
suprafeţe, valoare -, sau pe calea unor eventuale noi acţiuni.

Recurenţii au arătat că raportat la obiectul cauzei dedus judecăţii, care este o cerere prin care se 
solicită  lămuriri,  cu  privire  la  înţelesul,  întinderea  sau  aplicare  dispozitivului  deciziei  civile  nr. 
63/28.05.2009 a Tribunalului Sălaj, şi la dispoziţiile procedurale ale art. 255 alin. 1 şi 2 şi art. 2811 

alin. 1 şi 2 Cod proc. civ., hotărârea pronunţata de Tribunal nu putea fi intitulata "Decizie" ci trebuia 
intitulata fie "încheiere", fie "sentinţa", având în vedere că o astfel de cerere a fost formulata în cadrul 
contestaţiei la executare şi erau incidente disp. art. 402 alin. ultim Cod proc. civ.

Acest motiv nu este fondat pentru că potrivit art. 2813 alin. 1 Cod procedură civilă încheierile 
pronunţate în temeiul art. 281 si 2811, precum şi hotărârea pronunţată potrivit art. 2812 sunt supuse 
aceloraşi cai de atac.

Chiar  textul  face  distincţia  pe  care  o  fac  la  rândul  lor  şi  textele  la  care  se  face  trimitere, 
respectiv  art.  281 si  2811,  precum şi art.  2812,  între  încheieri  şi  hotărâre.  Dacă s-ar  fi  dorit  să  se 
pronunţe tot  o încheiere  atunci  s-ar  fi  dispus  aceasta,  dar se face vorbire  doar  de hotărâre pentru 
ipoteza lămuririi titlului.

Deci, în acest din urmă caz avem o hotărâre, iar aceste texte nu exclud aplicarea art. 255 Cod 
procedură civilă, prin urmare dacă este hotărâre şi dacă este supusă aceleiaşi căi de atac, cum indică 
art. 2812 Cod procedură civilă, atunci nu poate fi vorba decât de decizie.

În ce priveşte faptul că prin acţiunea introductiva de instanţa, intentata de reclamanţii T.L. şi 
K.R., cât şi prin cererea reconvenţionala formulata de pârâţii T.K., T.F. şi T.S., (cereri care au făcut 
obiectul dosarului de fond nr. 3628/2005 al Judecătoriei Zalău) s-a solicitat sau nu identificarea cu date 
de C.F., nu mai poate fi analizat şi stabilit aici, fără să se încalce puterea de lucru judecat, atâta timp 
cât această identificare a fost reţinută în dispozitivul deciziei civile nr. 63/28.05.2009.

Faptul că din anumite motive,  care nu au fost analizate în decizia civilă nr. 63/28.05.2009,  
părţile pot sau nu pot intabula o suprafaţă, lăsând la o parte că pe calea contestaţiei la titlul nu se poate 
stabili dacă au solicitat sau nu aceasta, nu le îndreptăţeşte să formuleze o contestaţie la titlu, ci eventual 
pot formula o nouă acţiune unde să fie analizate aspectele noi care nu au fost avute în vedere în decizia 
civilă nr. 63/28.05.2009.

Trebuie observat că recursul promovat  de pârâţi  a fost  respins de Curte  de Apel Cluj  prin 
Decizia nr. 2255/R/29.10.2009. 

Aceştia puteau solicita identificarea corectă, modificarea suprafeţelor, reevaluarea imobilelor 
supuse  partajului,  dar  nu  au  formulat  astfel  de  critici,  mai  mult  recursul  a  fost  respins  pentru 
reevaluare.

În acest context, soluţia Tribunalului, atacată cu prezentul recurs, încalcă autoritatea de lucru 
judecat, de care se bucura decizia contestată nr. 63/28.05.2009, ajungându-se ca să nu mai aibă nici o 
eficienta juridica în privinţa întinderii suprafeţelor şi a sultei. 

Pârâţii, chiar dacă ar fi formulat în cadrul celor doua apeluri promovate în cele doua cicluri 
procesuale,  critici  privind  întinderea  parcelelor  de 1,23  ha.  situata  în  locul  "Orhegy"  din  T.P.  nr. 
1025/23/2003 şi respectiv de 1,15 ha. situata în locul "Sub Recea" din T.P. 1076/2/2005 şi valoarea 
acestora, nu mai pot oricum reitera astfel de critici în contestaţia pentru lămurirea titlului, ci doar în 
căile ordinare de atac.

Situaţia stabilită prin hotărârea judecătorească a intrat în puterea lucrului judecat. Dacă relativ 
la această situaţie stabilă părţile au de solicitat a se stabili o nouă situaţie, după cum fac prin cererea de 
lămurire a titlului, au la îndemână o nouă acţiune.

Nu înseamnă că, dacă nu ar avea la îndemână nici un mijloc de a corecta ceea ce consideră că s-
a greşit printr-o hotărâre judecătorească, atunci automat au dreptul la o contestaţiei la titlu.

Tocmai presupusele greşelile evocate duc automat la invocarea în fapt a unei căi de atac, dar 
căile  de atac  sunt  doar  cele  stabilite  de  lege  şi  prin  urmare  nu  se  poate  stabili  ca  prin  vehiculul  
procesual al contestaţiei la titlu să se soluţioneze nemulţumirile vreunei părţi respinse sau neformulate 



prin căile legale de atac, şi să se formuleze o cale de atac sui generis, care nu este prevăzută de lege, 
adică un recurs după recurs, prin intermediul contestaţiei la titlu.

Chestiunile stabilite prin decizia a cărei lămurire se cere sunt chestiuni de substanţă intrate în 
puterea lucrului judecat, iar cu privire la acestea nu se mai poate discuta prin intermediul contestaţiei la 
titlu.

Doar  aspectele  cerute  şi  asupra  cărora  instanţa  s-a  pronunţat  prin  hotărâre  intră  în  puterea 
lucrului judecat şi doar cu privire la acestea se poate cere lămurirea titlului. Nu se poate cere lămurirea 
titlului referitor la cereri care nu au fost formulate în cadrul acţiunii.

Pentru o aşa-zisă greşită identificare cu date de carte funciară şi greşita stabilire a întinderii  
suprafeţei se poate intenta o nouă acţiune, iar, în funcţie de modul de formulare a noii acţiuni şi de 
starea de fapt reieşită din hotărârea intrată în puterea lucrului judecat, se poate stabili dacă acţiunea 
este admisibilă şi dacă tinde să încalce puterea lucrului judecat, când ar fi trebuit să fi fost formulate ca 
apărări sau motive pentru o cale de atac în primul proces, sau dacă, pe baza unor elemente de fapt noi, 
se poate trece la soluţionarea noii acţiuni.

Valoarea loturilor este o chestiune intrată în autoritate lucrului judecat, prin urmare nu se poate 
înfrânge  acest  aspect,  pentru  motivele  invocate  de  contestatori,  care  sunt  chestiuni  care  puteau  fi 
invocate în căile de atac iar nu în contestaţia la titlu.

Obligarea reclamanţilor T.L. şi K.R. la plata cheltuieli de judecată este la rândul ei greşită, faţă 
de  dispoziţiile  art.  2813 alin.  2  Cod procedură  civilă,  pentru  că  părţile  nu pot  fi  obligate  la  plata 
cheltuielilor legate de îndreptarea, lămurirea sau completarea hotărârii.

Faţă de cele menţionate anterior şi în temeiul prevederilor art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă 
cât  şi  al  art.  312 alin.  3,  art.  299 alin.  1 Cod procedură civilă,  curtea urmează să admită  recursul 
declarat de intimaţii T.L. şi K.R. împotriva deciziei civile nr. 63 din 25.09.2012 a Tribunalului Sălaj 
pronunţată în dosar nr. 936/84/2008/a1, pe care o modifică în tot, în sensul că va respinge în întregime 
contestaţia la executare precizată, formulată de contestatorii T.F., T.S. şi T.K., în contradictoriu cu 
intimaţii  T.L. şi K.R., având ca obiect lămurirea Deciziei  civile nr. 63/28 mai 2009 a Tribunalului 
Sălaj,  pronunţată  în  dosar  civil  nr.  936/84/2008,  cu  privire  la  înţelesul,  întinderea  sau  aplicarea 
dispozitivului acestei decizii.

În temeiul prevederilor art. 274 Cod procedură civilă va obliga pe intimaţii T.F., T.K., T.S.,  
aflaţi în culpă procesuală faţă de admiterea recursului, să plătească recurenţilor T.L. şi K.R. suma de 
1602  lei,  cheltuieli  de  judecată  în  recurs,  reprezentând  onorariu  avocat  şi  taxe  timbru,  potrivit 
chitanţelor de la fila 26, 27 şi 30, dispoziţiile art. 2813 alin. 2 Cod procedură civilă fiind aplicabile doar 
pentru cererea vizând îndreptarea, lămurirea sau completarea hotărârii, iar nu şi pentru căile de atac.

11. Încetarea măsurii de plasament a copilului la asistentul maternal şi 
stabilirea măsurii plasamentului la o casă de tip familial. Admitere

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 240/R din 25 ianuarie 2013 

Prin sentinţa civilă nr. 4.915 din 04.10.2012 a Tribunalului Sălaj,  s-a respins ca nefondată 
cererea  formulată  de  DIRECŢIA  GENERALĂ  DE  ASISTENŢĂ  SOCIALĂ  ŞI  PROTECŢIA 
COPILULUI SĂLAJ privind încetarea  măsurii  de  plasament  a  copilului  K.F.S.,  născut  la  data  de 
22.01.2000 în Şimleu Silvaniei, jud. Sălaj din părinţii K.I. şi R.A. la asistentul maternal L.E., stabilirea  
măsurii de plasament  la o casă de tip familial şi încetarea plăţii alocaţiei lunare.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că, minorul  K.F.S. s-a născut din 
relaţia  de  concubinaj  a  numiţilor  K.I.  şi  R.A.,  având  stabilită  paternitatea.  Din  această  relaţie  au 
rezultat şi copiii K.I.C., K.M., K.S.F., care se află în întreţinerea părinţilor.

K.F.S. a fost abandonat în maternitate, astfel că prin Hotărârea nr. 232/2000 a Comisiei pentru 
Protecţia Copilului Sălaj s-a stabilit plasamentul la Complexul de Servicii Comunitare Cehu Silvaniei; 
în anul 2001 copilul a fost încadrat în grad de handicap astfel că prin Hotărârea nr. 76/2001 a aceleiaşi  
Comisii, s-a stabilit plasamentul la Centrul de plasament pentru copii cu handicap Bădăcin. In anul 
2004, prin Hotărârea nr. 145/2004 a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sălaj, s-a stabilit plasamentul 
copilului la asistentul maternal profesionist L.E.



Copilul K.F.S. este încadrat în gradul I de handicap cu diagnosticul: Autism atipic. Tulburare 
hiperkinetică, Retard al limbajului expresiv, Enurezis, Encomprezis, EIS. 

In perioada în care s-a aflat în plasament la asistentul maternal L.E., acesta a beneficiat de o 
îngrijire deosebită, înregistrând o evoluţie bună, cu o anumită ameliorare a stării de sănătate.

Toată durata plasamentului şi până în prezent, copilul nu a fost vizitat niciodată de către părinţi  
sau alte rude şi nici nu s-au interesat în alt fel de el.

Prin  Sentinţa  Civilă  nr.  1439/11  nov.  2005  a  Tribunalului  Sălaj,  s-a  stabilit  măsura 
plasamentului acestui copil la asistentul maternal profesionist L.E. A rămas in aceasta familie până la 
data de 01.07.2012 când prin Dispoziţia  nr. 66 din  27.06.2012  s-a  dispus plasamentul provizoriu al  
copilului  la aceasta casa de tip familial  “Licurici”.

Asistenta maternală s-a opus tot timpul  acestei măsuri considerând că acest nou cămin nu-i 
oferea condiţiile de care dispunea câtă vreme era la  ea. În aceasta casa de tip familial locuiesc 10 
copii, toţi cu afecţiuni diferite, iar copilul nu a  progresat  de la data  separării lor. 

La solicitarea instanţei, în cauză a mai fost întocmit un nou raport psihologic care a evidenţiat 
staţionarea în  dezvoltarea copilului. 

Instanţa  de fond nu a putut audia minorul, ţinând cont de bolile de care suferă si de faptul că nu 
se poate relaţiona cu acesta .

Potrivit  art. 125 din Legea  272/2004, audierea copilului care a împlinit  vârsta de 10 ani este 
obligatorie. Cu toate acestea, pot exista situaţii în care   ascultarea opiniei copilului este imposibil de 
realizat, o astfel de situaţie fiind sesizată şi în aceasta cauză.

Potrivit art. 39 din  legea mai sus indicată, orice copil care este temporar sau definitiv lipsit de 
ocrotirea părinţilor săi, în vederea protejării intereselor sale,  are dreptul la protecţie alternativă. 

Minorul este lipsit de ocrotirea părinţilor şi trebuie să beneficieze de protecţie  specială.
Instanţa de fond a apreciat că este în folosul acestuia să locuiască în acelaşi mediu securizat în 

care a fost obişnuit să trăiască în ultimii 7 ani, mai ales ca asistentă maternală are toată disponibilitatea 
să se ocupe de minor în ciuda diagnosticului sever pe care acesta îl are.

De altfel şi reclamanta recunoaşte că în perioada în care acest copil a fost la aceasta asistentă 
maternală a beneficiat de o îngrijire deosebită, înregistrând o evoluţie bună, cu o anumită ameliorare 
de  sănătate. 

Considerând că este in interesul minorului să beneficieze de aceleaşi condiţii materiale şi de 
acelaşi mediu social care îi este familial, instanţa de fond a respins ca nefondată cererea formulată de 
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SĂLAJ privind 
încetarea măsurii de plasament a copilului K.F.S., născut la data de 22.01.2000 în Şimleu Silvaniei din 
părinţii K.I. şi R.A. la asistentul maternal  L.E., stabilirea măsurii de plasament la o casă de tip familial 
şi încetarea plăţii alocaţiei lunare.

Împotriva acestei hotărâri, reclamanta DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI  
PROTECŢIA COPILULUI SĂLAJ  a declarat recurs, în termen legal, solicitând instanţei admiterea 
acestuia şi casarea în întregime a sentinţei recurate.

În  motivarea  recursului,  reclamanta  a  arătat  că,  minorul  K.F.S.  s-a  născut  din  relaţia  de 
concubinaj a numiţilor K.I. şi R.A., având stabilită paternitatea. 

Copilul  a  fost  abandonat  la  naştere  în  maternitate,  astfel  că  prin  Hotărârea  nr.  232/2000 a 
Comisiei pentru Protecţia Copilului Sălaj s-a stabilit plasamentul la Complexul de Servicii Comunitare 
Cehu Silvaniei. În anul 2001 copilul a fost încadrat în grad de handicap astfel că prin Hotărârea nr. 
76/2001 a aceleiaşi Comisii, s-a stabilit plasamentul la Centrul de plasament pentru copii cu handicap 
Bădăcin. În anul 2004, prin Hotărârea nr. 145/2004 a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sălaj, s-a 
stabilit  plasamentul copilului la asistentul maternal profesionist L.E., asistent maternal profesionist, 
angajat al Directiei pe bază de contract individual de muncă. 

La  evaluarea  psihologică  şi  comportamentală  a  copilului  în  momentul  in  care  s-a  stabilit 
măsura  de  plasament  la  Centrul  de  plasament  pentru  copii  cu  handicap  Badacin  acesta  prezenta 
următorul diagnostic. "Retard psihic sever Dificultăţi de mers, Stereotipii, Retard grav al limbajului, 
Enurezis, Encomprezis " 

Potrivit Fisei de evaluare psihologica din 20.01.2012 a psihologului Direcţiei, doamna Papai 
Mihaela,  copilul prezintă următorul diagnostic:  "Autism infantil,  Retard psihic sever, Dificultăţi  de 



mers, Retard al limbajului, Stereotipii, Enurezis, Encomprezis", diagnostic care se menţine din anul 
2005 până în prezent. 

Conform raportului psihologic nr. 784/21.09.2012 întocmit de psihologul C.S., depus la dosarul 
cauzei, copilul K.F.S., în vârstă de ani, prezintă următoarea dezvoltare psiho-motorie: motricitate la 
nivel de 13-14 luni, limbaj la nivel de 8-9 luni, motricitate fina la nivel de 7-8 luni, dezvoltare sociala 
la nivel de 4 luni. 

Motivul pentru care copilul  a fost  transferat  de la CSCCH Badacin la un asistent  maternal 
profesionist,  angajat  al  Direcţiei,  respectiv  doamna  L.E.,  a  fost  acela  de  a  i  se  oferi  o  îngrijire 
individualizată, în vederea recuperării. 

Comparând  starea  iniţială  a  copilului  cu  cea  prezentă,  aşa  cum  rezultă  din  Rapoartele 
psihologice întocmite de specialiştii Direcţiei de-a lungul timpului, din anul 2005 şi până în prezent, 
deşi  a  beneficiat  de  serviciile  individuale  oferite  de  doamna  L.E.  evoluţia  copilului  este 
nesemnificativa atâta timp cât se menţin problemele grave legate de: retard psihic sever (copilul fiind 
dezvoltat la nivelul unui copil de 12 luni), limbaj (alalie) inexistent, discontrol sfincterian total (copilul 
este în permanenţă cu pampers),  autonomie personala şi socială inexistentă (copilul este dependent 
total de supravegherea permanenta a adultului). 

Concluzia  finala  a  Raportului  psihologic  nr.  784/2012  arata  că,  "  având  în  vedere  situaţia 
copilului şi perspectiva îngrijirii permanente şi de foarte lungă durată, se recomanda identificarea unei 
masuri de protecţie care să asigure continuitate a îngrijirii pe toata durata vieţii, participarea constanta 
la programul de terapii specifice de recuperare, în vederea menţinerii şi îmbunătăţirii achiziţii lor, cu 
ajutorul specialiştilor". 

Doamna  L.E.  este  încadrată  în  muncă  în  cadrul  direcţiei,  pe  funcţia  de  asistent  maternal 
profesionist, pe baza de contract individual de munca. De-a lungul timpului, aceasta a stimulat copilul 
la recomandările specialiştilor, dar fără rezultate evidente. 

Casa de tip familial "Licurici" din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copii cu 
Handicap Zalău,  unde se află  în prezent S.,  face parte din acelaşi  sistem de protecţie  al  Direcţiei, 
întregul Complex fiind acreditat potrivit legii şi funcţionează conform standardelor legale. 

La Casa de tip familial" Licurici" S. beneficiază, pe lângă condiţii materiale cel puţin la fel ca 
în familia doamnei L., şi de stimulare specializată permanenta din partea unui personal special pregătit 
pentru a face faţă nevoilor  persoanelor încadrate în gr. 1 (grav) de handicap. În plus, în permanentă 
poate să interacţioneze în curtea căsuţei cu persoane cu aceleaşi nevoi. La doamna L., care locuieşte 
într-un apartament de bloc, la etajul III, beneficia doar de plimbări ocazionale, fără a interacţiona cu 
alte persoane. 

Din  data  de  01.07.2012,  pentru  un  alt  copil,  respectiv  copilul  P.R.,   s-a  dispus  măsura 
plasamentului  asistentului  maternal  profesionist,  iar  acesta se afla efectiv în familia  doamnei  L.,  a 
început şcoala, s-a acomodat foarte bine si înregistrează o evoluţie buna, sub toate aspectele, conform 
Raportului de consiliere nr. 16.193/26.09.2012, efectuat de psihologul serviciului. 

În  probaţiune,  reclamanta  recurentă  a  depus  copii  după  următoarele  înscrisuri:  raportul  de 
evaluare nr. 1270 din 18.01.2013; cererea pentru reînnoirea atestatului de asistent maternal profesionist 
L.E. pentru doi copii, înregistrat sub nr. 217 din 07.01.2013; declaraţia doamnei asistent maternal L.E., 
înregistrată la D.G.A.S.P.C. sub nr. 314 din 08.01.2013, prin care aceasta declară că împreună cu soţul 
său sunt de acord cu primirea a doi copii în familie, în plasament, indiferent de etnie, religie şi sex; 
raportul  de  evaluare  psihologică  întocmit  de  D.G.A.S.P.C.  Sălaj  pentru  asistent  maternal  L.E.  şi 
raportul  de evaluare  psihologică  întocmit  de D.G.A.S.P.C.  Sălaj  pentru soţul  asistentului  maternal 
L.E., respectiv pentru domnul L.N.

Pârâţii  intimaţi  R.A.,  K.I.,  L.E.  şi  COMPLEXUL  DE SERVICII  COMUNITARE PENTRU  
COPII CU HANDICAP ZALĂU deşi legal citaţi, nu s-au prezentat personal sau prin reprezentant în 
faţa instanţei şi nu au depus întâmpinare prin care să-şi exprime poziţia procesuală.

Analizând sentinţa criticată prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea, în temeiul art.  
3041 C.pr.civ., reţine următoarele: 

Astfel, copilul K.F.S. s-a născut la data de 22.01.2000 în loc. Şimleu Silvaniei, părinţii acestuia 
fiind pârâţii  K.I. şi R.A. Copilul  a fost abandonat la naştere în maternitate, astfel că prin Hotărârea nr.  
232/2000 a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sălaj s-a stabilit plasamentul la Complexul de Servicii 
Comunitare Cehu Silvaniei.



În anul 2001 copilul a fost încadrat în grad de handicap motiv pentru care  prin Hotărârea nr. 
76/2001 a aceleiaşi Comisii, s-a stabilit plasamentul la Centrul de plasament pentru copii cu handicap 
Bădăcin. 

În  anul  2004, prin Hotărârea  nr.  145/2004 a Comisiei  pentru Protecţia  Copilului  Sălaj,  s-a 
stabilit plasamentul copilului la asistentul maternal profesionist L.E.,  angajat al Directiei pe bază de 
contract individual de muncă.

La  evaluarea  psihologică  şi  comportamentală  a  copilului  în  momentul  in  care  s-a  stabilit 
măsura de plasament acesta prezenta următorul diagnostic: "Retard psihic sever, Dificultăţi de mers, 
Stereotipii, Retard grav al limbajului, Enurezis, Encomprezis". 

Prin Sentinţa Civilă nr. 1439/11 noiembrie 2005 a Tribunalului Sălaj, pronunţată în dosarul 
nr.2886/2005, s-a stabilit măsura plasamentului acestui copil la asistentul maternal profesionist L.E. în 
favoarea căreia  s-a achitat  plata  alocaţiei  lunare de plasament  prevăzută de art.119 din  Legea nr. 
272/2004.

Pe toată durata plasamentului şi până în prezent, copilul nu a fost vizitat  niciodată de către 
părinţi sau alte rude şi nici nu s-au interesat în alt fel de el.

Reclamanta D.G.A.S.P.C. Sălaj a întocmit planul de recuperare a copilului cu dizabilităţi pentru 
copilul  K.F.S.,  la data  de 16.02.2012, pentru perioada  01.04.2012 – 31.03.2013, precum şi planul 
individualizat de protecţie revizuit la data de 20.06.2012, pentru perioada 01.07.2012 şi pentru întreaga 
perioadă a plasamentului minorului.

Prin  Hotărârea  nr.222/06.03.2012  emisă  de  Consiliului  Judeţean  Sălaj  -  Comisia  pentru 
Protecţia  Copilului  Sălaj  s-a  hotărât  încadrarea  copilului  K.F.S.,  aflat  în  plasament  la   asistentul 
maternal profesionist L.E., în gradul I de handicap şi s-a aprobat planul de recuperare al copilului.

La data de 01.07.2012 prin Dispoziţia  nr. 66 din  27.06.2012 a Consiliului Judeţean Sălaj – 
D.G.A.S.P.C  Sălaj  s-a   dispus  plasamentul  provizoriu  al  copilului   la  Complexul  de  servicii 
Comunitare pentru Copii cu Handicap Zalău – Casa de tip familial “ Licurici” începând cu data de 
01.07.2012, până la soluţionarea cazului de către instanţa de judecată, precum şi sistarea plaţii alocaţiei 
lunare de plasament asistentului maternal L.E. Ulterior, prin Raportul asupra anchetei psihosociale a 
copilului  cu  nr.12491/30.07.2012  întocmit  de  D.G.A.S.P.C  Sălaj,  s-a  propus  încetarea  măsurii  de 
plasament  a copilului  la asistentul maternal profesionist  L.E., motivat  pe împrejurarea că având în 
vedere diagnosticul  copilului  acesta are nevoie de recuperare şi îngrijire  într-un centru specializat, 
identificându-se a fi cel mai potrivit la Complexul de servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap – 
Casa de tip familial “ Licurici” Zalău, iar referitor la pregătirea copilului pentru mutarea care a avut 
loc, asistentul maternal a efectuat în perioada 25 -30.06.2012, împreună cu copilul, vizite la Casa de tip 
familial, în urma cărora acesta s-a simţit bine în mediul respectiv. 

Conform raportului psihologic nr. 784/21.09.2012 întocmit de psihologul C.S., copilul K.F.S., 
în vârstă de 12 ani, prezintă următoarea dezvoltare psiho-motorie: motricitate la nivel de 13-14 luni, 
limbaj la nivel de 8-9 luni, motricitate fina la nivel de 7-8 luni, dezvoltare sociala la nivel de 4 luni. 
Având în vedere diferenţa foarte mare dintre vârsta cronologică - 12 ani şi vârsta mentală sub 12 luni,  
nu se  poate admite varianta unui regres într-o perioada de 3 luni de când copilul se află în cadrul 
CSCCH  Zalău,  ci  mai  degrabă  staţionarea  în  dezvoltare,  care s-a  instalat  odată  cu achiziţionarea 
mersului la acest copil.

Având în vedere situaţia copilului şi perspectiva îngrijirii permanente şi de foarte lungă durată 
se recomandă identificarea unei măsuri  de protecţie care să asigure continuitatea îngrijirii  pe toată 
durata  vieţii  şi  participarea  constantă  la  programul  de  terapii  specifice  de  recuperare,  în  vederea 
menţinerii  şi  îmbunătăţirii  achiziţiilor,  cu ajutorul  specialiştilor  din cadrul  Centrului  de recuperare 
pentru copii cu handicap Zalău.

Potrivit art.2 alin.2 şi alin.3 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea  drepturilor 
copilului,  principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în legătură cu drepturile şi 
obligaţiile ce revin părinţilor copilului, altor reprezentanţi legali ai săi, precum şi oricăror persoane 
cărora acesta le-a fost plasat în mod legal.

 Principiul  interesului  superior al  copilului  va prevala  în toate  demersurile  şi  deciziile  care 
privesc copiii,  întreprinse de autorităţile  publice şi  de organismele private  autorizate,  precum şi în 
cauzele soluţionate de instanţele judecătoreşti.



Conform art. 39 din Legea nr.272/2004, orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de 
ocrotirea părinţilor săi sau care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora 
are dreptul la protecţie alternativă. Protecţia prevăzută la alin. (1) include instituirea tutelei, măsurile 
de  protecţie  specială  prevăzute  de  prezenta  lege,  adopţia.  În  alegerea  uneia  dintre  aceste  soluţii 
autoritatea  competentă  va ţine  seama în mod corespunzător  de necesitatea  asigurării  unei  anumite 
continuităţi în educarea copilului, precum şi de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică.

Art.50 din acelaşi act normativ prevede că, protecţia specială a copilului reprezintă ansamblul 
măsurilor,  prestaţiilor  şi  serviciilor  destinate  îngrijirii  şi  dezvoltării  copilului  lipsit,  temporar  sau 
definitiv, de ocrotirea părinţilor săi sau a celui care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi 
lăsat în grija acestora.

În acest sens, potrivit art. 58 din Legea nr.272/2004, plasamentul copilului constituie o măsură 
de protecţie specială, având caracter temporar, care poate fi dispusă, în condiţiile prezentei legi, după 
caz, la:

    a) o persoană sau familie;
    b) un asistent maternal;
    c) un serviciu de tip rezidenţial, prevăzut la art. 110 alin. (2) şi licenţiat în condiţiile legii.
Art.  66 din acelaşi  act  normativ prevede că „În situaţia  plasamentului  în regim de urgenţă 

dispus de către direcţia  generală de asistenţă socială şi protecţia copilului,  aceasta este obligată  să 
sesizeze instanţa judecătorească în termen de 48 de ore de la data la care a dispus această măsură. 
Instanţa  judecătorească  va analiza  motivele  care au stat  la  baza măsurii  adoptate  de către  direcţia 
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului şi se va pronunţa, după caz, cu privire la menţinerea  
plasamentului  în  regim de  urgenţă  sau  la  înlocuirea  acestuia  cu  măsura  plasamentului,  instituirea 
tutelei ori cu privire la reintegrarea copilului în familia sa. Instanţa este obligată să se pronunţe şi cu 
privire la exercitarea drepturilor părinteşti”.

Conform art.68 alin.2 din lege,  în  cazul  în care împrejurările  care au stat  la baza stabilirii  
măsurilor  de  protecţie  specială,  dispuse  de  comisia  pentru  protecţia  copilului  sau  de  instanţa 
judecătorească s-au modificat, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului este obligată 
să  sesizeze  de  îndată  comisia  pentru  protecţia  copilului  sau,  după caz,  instanţa  judecătorească,  în 
vederea modificării sau, după caz, a încetării măsurii.

Din probele administrate Curtea constată că din anul 2005, când copilul a ajuns în plasament la 
asistentul  maternal  profesionist  L.E.  şi  până  la  instituirea  măsurii  plasamentului  provizoriu, 
01.07.2012, s-au încercat toate metodele de stimulare specifică pentru recuperarea întârzierilor severe 
în dezvoltare, atât prin munca individuala a asistentului maternal, cât şi prin prezentarea periodica a 
copilului  la  activităţi  recuperatorii  specializate,  în  cadrul  Centrului  de  recuperare  pentru  copii  cu 
handicap Zalau. 

Din  rapoartele  psihologice  depuse  la  dosarul  cauzei,  rezulta  ca  s-a  încercat  socializarea  şi 
şcolarizarea  copilului,  prin  înscrierea  în  învăţământul  special  la  Centrul  social  pentru  educaţie 
incluzivă, structura" Speranţa" Zalău, dar acesta nu s-a adaptat şi nu a colaborat, motiv pentru care 
asistentul maternal nu a mai dus copilul la şcoala. 

Comparând starea iniţială  a copilului  cu aceea din prezent,  aşa cum rezultă  din Rapoartele 
psihologice întocmite  de specialiştii  D.G.A.S.P.C Sălaj  de-a lungul  timpului,   deşi  a beneficiat  de 
serviciile  individuale  oferite  de  asistentul  maternal  profesionist   L.E.,  evoluţia  copilului  este 
nesemnificativa atâta timp cât se menţin problemele grave legate de diagnosticul acestuia, respectiv: 
retard psihic sever (copilul fiind dezvoltat la nivelul unui copil de 12 luni), limbaj (alalie) inexistent, 
discontrol sfincterian total, autonomie personala şi socială inexistentă (copilul este dependent total de 
supravegherea permanenta a adultului). 

În opinia Curţii, susţinerea instanţei de fond referitoare la faptul că este în folosul copilului ca 
acesta să locuiască în acelaşi mediu securizat în care a fost obişnuit să trăiască în ultimii 7 ani, mai ales 
că asistentul maternal are toată disponibilitatea de a se ocupa de copil, nu poate fi reţinută deoarece 
datorita complexităţii diagnosticului copilului, este în interesul superior al acestuia ca să beneficieze de 
o asistenţă specializată, respectiv îngrijire permanentă, pentru toata viaţa, pe care pe care asistentul 
maternal nu i-o mai poate oferi  în prezent. 

Casa de tip familial "Licurici" din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copii cu 
Handicap  Zalău,  unde  se  află  în  prezent  copilul,  face  parte  din  acelaşi  sistem  de  protecţie  al 



D.G.A.S.P.C Sălaj, întregul Complex fiind acreditat potrivit legii şi funcţionând conform standardelor 
de calitate prevăzute de lege. 

La Casa de tip familial" Licurici" copilul beneficiază, pe lângă condiţii materiale şi de stimulare 
specializată  permanenta  din  partea  unui  personal  special  pregătit  pentru  a  face  faţă  nevoilor 
persoanelor încadrate în gr. 1 (grav) de handicap, iar în plus, în permanentă poate să interacţioneze cu 
persoane cu aceleaşi nevoi.

 Este  adevărat  că  minorul  cât  timp  s-a  aflat  la  asistentul  maternal  profesionist  a  fost  bine 
îngrijit, i s-au asigurat nevoile de îngrijire (hrană, haine, stimulare prin activităţi individuale), iar sub 
aspect fizic, copilul a avut o evoluţie buna, aşa cum a şi reţinut instanţa de fond, însă  problemele şi  
nevoile de natură psihologică şi psihiatrică s-au menţinut la un nivel ridicat de gravitate, iar cu toate 
eforturile depuse, copilul nu a evoluat semnificativ, astfel încât asistentul maternal nu-i poate oferi pe 
termen  lung  (toată  viata)  continuitatea  măsurii  plasamentului,  măsură  de  protecţie  specială   care 
potrivit art.58 din lege are un caracter special. 

Pentru aceste considerente  de fapt şi de drept, ţinând seama de interesul superior al copilului 
Curtea, în temeiul art.312 alin.1 şi alin.3 coroborat cu art.304 pct.9 şi art. 3041 C.pr.civ., va admite 
recursul  declarat  de  reclamanta  DIRECŢIA  GENERALĂ  DE  ASISTENŢĂ  SOCIALĂ  ŞI 
PROTECŢIA COPILULUI SĂLAJ împotriva sentinţei civile nr. 4.915 din 04.10.2012 a Tribunalului 
Sălaj pronunţată în dosarul nr. 3973/84/2012, pe care o modifică în sensul că admite cererea formulată 
de reclamanta DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 
SĂLAJ, în contradictoriu cu pârâţii R.A., K.I., L.E. şi COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE 
PENTRU COPII CU HANDICAP ZALĂU. 

În conformitate cu dispoziţiile art.68 alin.2  din Legea nr.272/2004 va dispune încetarea măsurii 
de  plasament  a  copilului  K.F.S.,  născut  la  data  de  22.01.2000,  în  loc.  Şimleu  Silvaniei,  CNP 
50001223135532, din părinţii K.I. şi R.A., la asistentul maternal L.E.

În baza art. 66 alin.2 din acelaşi act normativ, Curtea  va stabili măsura de plasament, cu privire 
la minorul mai sus menţionat, la COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPII CU 
HANDICAP ZALĂU, CASA DE TIP FAMILIAL „LICURICI” şi,  în consecinţă,  va înlătura plata 
alocaţiei lunare de plasament acordată asistentului maternal L.E., de către AGENŢIA JUDEŢEANĂ 
PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ SĂLAJ, începând cu data de 01.07.2012.

În temeiul art.66 alin.2 coroborat cu art.62 alin.2 din Legea nr.272/2004 va delega exerciţiul 
drepturilor  şi  obligaţiilor  părinteşti  cu  privire  la  acest  minor,  pe  perioada  plasamentului,  Şefului 
Complexului  de Servicii  Comunitare  pentru Copii  cu Handicap Zalău,  conform art.  38 lit.  a  şi  b, 
coroborat cu art. 62 alin. 4 din Legea nr. 272/2004.

12. Aplicarea legii în timp. Divorţ. Acţiune introdusă anterior datei de 1 
octombrie 2011. Aplicarea dispoziţiilor incidente cuprinse în noul Cod civil

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 509 din 20 februarie 2013 

Prin sentinţa civilă nr. 1209/08.02.2012 pronunţată de Judecătoria Bistriţa s-a admis cererea 
de  chemare  în  judecată  formulată  de  reclamanta  M.N.,  în  contradictoriu  cu  pârâtul  M.I.  şi,  în 
consecinţă, s-a dispus desfacerea căsătoriei încheiate între părţi la data de 19.08.1981; s-a dispus ca 
reclamanta  să  revină  la  numele  avut  anterior  căsătoriei,  acela  de  C.;  s-a  dispus  ca  autoritatea 
părintească privitor la minora M.M.C., născută la data de 16.07.1995, să fie exercitată de ambii părinţi; 
s-a stabilit domiciliul minorei M.M.C. la reclamantă; a fost obligat pârâtul la plata în favoarea minorei 
M.M.C.  a  unei  pensii  de  întreţinere  în  cuantum de  167,5  lei  lunar,  începând  cu  data  pronunţării 
prezentei  hotărâri,  08.02.2012,  până  la  majoratul  minorei;  s-a  respins  cererea  reconvenţională 
formulată de pârâtul M.I. în contradictoriu cu reclamanta M.N. şi s-a dispus compensarea cheltuielile 
de judecată.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut următoarele:
Reclamanta  şi  pârâtul  s-au căsătorit  la  data  de 19.08.1981, iar  din relaţiile  de căsătorie  au 

rezultat doi copii, M.I.M., născut la data de 16.02.1992, în prezent major, şi M.M.C., născută la data de 
16.07.2005, minoră.



Declaraţiile martorilor audiaţi în cauză au relevat faptul că între reclamantă şi pârât au existat 
neînţelegeri încă din anul 2009, iar, începând cu anul 2010, neînţelegerile s-au acutizat, cei doi soţi 
având chiar un comportament violent unul faţă de celălalt. În vara anului 2010, părţile s-au despărţit în 
fapt.  Una dintre   martorele  audiate  a  arătat   că  reclamanta  are  o relaţie  extraconjugală.  Existenţa 
neînţelegerilor  între  cei  doi  soţi  rezultă  şi  din  faptul  formulării  de  către  reclamantă  a  plângerii 
împotriva soţului său pentru exercitarea unor acte de ameninţare,  plângere ce a fost soluţionată de 
instanţa din Arganda del Rey prin hotărârea pronunţată la data de 10.06.2010, în hotărârea menţionată 
reţinându-se că soţii au prezentat versiuni complet contradictorii, fără a exista însă o dată obiectivă 
care  să  confirme  una  dintre  variante.  Existenţa  neînţelegerilor  dintre  reclamantă  şi  pârâtă  este 
confirmată şi de constatările cuprinse în conţinutul anchetei sociale efectuate de Judecătoria de Primă 
Instanţă  nr. 2 Arganda del Rey (Madrid),  reclamanta declarând în faţa  instanţei  menţionate că s-a 
simţit de-a lungul căsătoriei zi de zi umilită, devalorizată şi maltratată de soţul ei, iar pârâtul arătând că 
i-a iertat soţiei infidelitatea şi că doreşte să menţină familia unită. În cuprinsul anchetei sociale se arată 
totodată că toţi membrii familiei sunt de acord că atmosfera din familie este foarte tensionată, fapt ce o 
afectează pe minoră.

Potrivit art.  373 lit.  b Cod civil divorţul poate avea loc atunci când, din cauza unor motive 
temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă, iar, 
potrivit art. 379 alin. 1 Cod civil, divorţul în temeiul art. 373 lit. b se poate pronunţa dacă instanţa 
stabileşte  culpa  unuia  dintre  soţi  sau  culpa  ambilor  soţi  în  destrămarea  căsătoriei.  Astfel,  pentru 
pronunţarea divorţului în temeiul art. 373 lit. b din Codul civil este necesară întrunirea a două condiţii: 
raporturile dintre soţi să fie grav vătămate, iar continuarea căsătoriei să nu mai fie posibilă, datorită 
unor motive temeinice, şi existenţa culpei unuia dintre soţi sau a ambilor soţi.

Raportat  la  starea  de  fapt  relevată  de  martorii  audiaţi,  înscrisurile  depuse  în  probaţiune  şi 
consemnările din cuprinsul anchetei sociale efectuate de Judecătoria de Primă Instanţă nr. 2 Arganda 
del Rey (Madrid), în cauză s-a apreciat ca fiind îndeplinite condiţiile pentru desfacerea căsătoriei în 
temeiul 373 lit.  b Cod civil  şi s-a dispus desfacerea căsătoriei  dintre reclamantă şi pârât din culpă 
comună, nefiind relevată o culpă exclusivă a unuia dintre soţi în destrămarea relaţiilor de familie.

În temeiul art. 383 alin. 3 Cod civ., potrivit căruia dacă nu a intervenit o înţelegere între soţi sau 
dacă instanţa nu a dat încuviinţarea,  fiecare dintre foştii  soţi  poartă numele dinaintea căsătoriei,  şi 
ţinând seama şi de cererea expresă a reclamantei de reluare a numelui avut anterior căsătoriei,  s-a 
dispus ca reclamanta să revină la numele avut anterior căsătoriei, acela de „Cilian”.

Potrivit  dispoziţiilor  art.  397 din  Codul  civil,  după  divorţ  autoritatea  părintească  revine  în 
comun ambilor părinţi, afară de cazul în care instanţa decide în alt mod, iar potrivit art. 398 Cod civil  
instanţa judecătorească hotărăşte ca autoritatea părintească să fie exercitată de unul dintre părinţi dacă 
există  motive  întemeiate.  Astfel,  regula  în  materia  exercitării  autorităţii  părinteşti  este  exercitarea 
acesteia  de  către  ambii  părinţi,  iar  exercitarea  autorităţii  părinteşti  de  către  unul  dintre  părinţi 
reprezintă o excepţie şi poate fi dispusă doar în situaţia în care există motive întemeiate, cu luarea în 
considerare a interesului superior al copilului. Probele administrate în cauză nu au relevat existenţa 
unor motive temeinice care să justifice exercitarea autorităţii părinteşti doar de către unul dintre părinţi 
şi  care  să  conducă  la  concluzia  că este  în  interesul  minorei  exercitarea  în  acest  mod a  autorităţii  
părinteşti, astfel că, ţinând seama de faptul că autoritatea părintească reprezintă nu doar ansamblul de 
drepturi privind persoana şi bunurile copilului ci şi ansamblul de obligaţii privitoare la persoana şi 
bunurile copilului, s-a dispus ca autoritatea părintească privitor la minora M.M.C., născută la data de 
16.07.1995, să fie exercitată de ambele părţi.

În ceea ce priveşte locuinţa minorei, instanţa a reţinut că ancheta socială efectuată de instanţa 
din Spania a concluzionat faptul că ambii părinţi au abilităţile necesare pentru a avea grijă de minoră, 
le respectă propriile decizii referitoare la situaţia familiei,  şi că în prezent reclamanta este cea care 
oferă minorei în plan economic şi material o mai bună stabilitate, minora având, totodată, o relaţie mai  
stabilă  cu  mama.  De  asemenea,  ancheta  socială  cuprinde  şi  poziţia  minorei  faţă  de  consecinţele 
despărţirii părinţilor săi, aceasta declarând în faţa instanţei că ar fi mult mai convenabil să locuiască cu 
mama sa, întrucât dacă ar rămâne cu tatăl său ar continua certurile, fapt ce o oboseşte. Ţinând seama 
de concluziile anchetei sociale şi de poziţia minorei, în temeiul art. 400 alin. 2 Cod civil, s-a stabilit  
domiciliul minorei M.M.C. la reclamantă, iar, în baza art. 402 alin. 1 şi art. 529 din Codul civil, pârâtul 
a fost obligat să plătească în favoarea minorei o pensie de întreţinere în cuantum de 167,5 lei lunar, 



începând cu data pronunţării prezentei hotărâri, 08.02.2012, până la majoratul minorei. La stabilirea 
cuantumului pensiei de întreţinere s-a avut în vedere venitul minim pe economie din România, ţinând 
seama de faptul că pârâtul este cetăţean român, iar ancheta socială efectuată de autorităţile din Spania 
relevă faptul că în prezent pârâtul nu are un loc de muncă în Spania.

Prin decizia civilă nr. 104/A/1.11.2012 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud s-a respins ca nefondat 
apelul  declarat  de pârâtul  M.I.,  împotriva  sentinţei  civile  nr.  1209/2012 pronunţată  de Judecătoria 
Bistriţa.

 Apelantul a fost obligat să plătească intimatei M.N., suma de 300 lei cu titlu de cheltuieli de 
judecată în apel.

Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut următoarele:
Din verificarea argumentelor sentinţei, tribunalul a considerat că acestea reprezintă o corectă şi 

fidelă  apreciere  a  mijloacelor  probatorii  administrate  în  cauză,  la  care  s-au  aplicat  corespunzător 
normele  legale  aplicabile  speţei.  Din declaraţiile  martorilor  audiaţi  a  rezultat  fără  dubiu că relaţia 
dintre soţi este grav afectată şi nu mai poate continua, pe de o parte datorită culpei pârâtului care s-a  
manifestat violent verbal, dar şi fizic, în ultima parte a convieţuirii, acte la care a fost de faţă martora 
I.E.. Aceasta a relatat că „la 20.07.2010 reclamanta a venit la mine cu un buchet de flori de ziua mea şi  
la un moment dat a venit şi pârâtul. Pârâtul a început să îi adreseze cuvinte urâte din cauză că îşi 
dăduseră întâlnire în oraş iar reclamanta nu venise. Reclamanta a fost ruşinată că pârâtul i-a adresat 
aceste cuvinte de faţă cu mine. Cu ocazia neînţelegerii care a existat la mine în casă la 20.07.2012 
pârâtul  a  lovit-o  pe  reclamantă  cu  palma  peste  obraz”.  Violenţele  sunt  atestate  şi  de  certificatul 
medico-legal, chiar şi de recunoaşterile pârâtului făcute prin scriptul de la dosarul de fond [„recunosc 
că am vrut să îi dau un picior în fund dar din păcate (îmi pare sincer rău) am lovit-o în piciorul drept  
făcându-i o vânătaie”].

Pe de altă parte, neînţelegerile ireconciliabile sunt în legătură clară şi cu conduita nepotrivită 
aleasă de reclamantă, care a încălcat obligaţia de fidelitate ce stă la baza căsătoriei şi, în acelaşi timp s-
a dedat, la rându-i, la acţiuni de violenţă.

Atmosfera  încărcată  din  familie  a  avut  repercursiuni  negative  asupra  fetei  părţilor,  care 
vorbeşte urât atât despre tatăl său, cât şi despre mama sa, „este sătulă de certurile multe care există 
între părinţii săi”.

În  apel,  tribunalul  a  apreciat  utilă  suplimentarea  probatoriului  testimonial  prin  audierea 
martorului M.N.. Depoziţia acestuia nu înlătură realitatea destrămării familiei părţilor. Circumstanţa de 
fapt principală învederată este aceea că în prezent soţii locuiesc împreună într-un apartament cumpărat 
împreună în Spania. Însă, martorul nu a putut adeveri realitatea subliniată de pârât în faţa instanţei la 
termenul de judecată din 4 octombrie 2012, respectiv nu a putut neîndoielnic să precizeze că tensiunile 
din cuplul M. nu mai există şi viaţa lor a redevenit una normală, ca la început.

De altfel, tribunalul a considerat că împăcarea susţinută de apelant, ce ar conduce la stingerea 
procesului de divorţ, este un fapt care trebuie confirmat expres şi personal de fiecare dintre soţi, lucru 
care însă nu s-a întâmplat în prezentul proces, reclamanta insistând în pronunţarea divorţului, aducând 
o explicaţie pentru coabitarea cu pârâtul, constând în nevoia achitării prin efort comun a ratelor din 
creditul contractat împreună. Chiar pârâtul nu a exclus răceala relaţiei sentimentale dintre ei.

Aşa  fiind,  instanţa  a  concluzionat  că  şi  sub  acţiunea  Noului  Cod  Civil  nu  au  intervenit 
modificări în sensul preconizat de pârât, care, după completarea probelor în apel, prin mandatar, şi-a 
precizat apelul, solicitând respingerea acţiunii de divorţ.

Pârâtul a căzut în pretenţii, este în culpă procesuală şi, în baza art.274 Cod procedură civilă, a 
fost obligat să plătească reclamantei suma de 300 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, justificate cu 
plata onorariului avocaţial.

Împotriva  acestei decizii a declarat recurs  pârâtul,  solicitând modificarea  în totalitate a 
hotărârii în sensul admiterii apelului declarat  împotriva sentinţei civile nr. 1209/2012 a Judecătoriei 
Bistriţa şi schimbării acesteia  în sensul respingerii acţiunii.

În motivarea recursului pârâtul a  invocat nelegalitatea deciziei pronunţate în apel, arătând că 
aceasta s-a pronunţat prin nesocotirea art. 42 din Legea nr.  71/2011, precum şi  netemeinicia deciziei,  
întrucât aceasta s-a  pronunţat fără audierea martorului pe care  l-a  propus  pârâtul, încălcându-se  în 
mod vădit  dreptul  la  apărare  în dovedirea  faptului  că motivele  de divorţ  nu mai  subzistă  şi  după 
intrarea în vigoare a Codului Civil.



Pârâtul,  în  susţinerea  afirmaţiei  că  nu  există  motive  întemeiate  care  să  ducă  la  desfacerea 
căsătoriei,  a arătat  că locuieşte  împreună cu reclamanta,  în acelaşi spaţiu locativ,  se  gospodăresc 
împreună, iar la data de 11.05.2012 au contractat  împreună un credit  în sumă de 187.400 Euro.

Momentele  de dezechilibru în căsnicia  părţilor au fost  pasagere raportat la durata de 31 ani a 
căsătoriei.

Motivele de divorţ nu subzistă şi după intrarea în vigoare a Noului Cod  Civil, căsătoria putând 
continua, aspect care rezultă din declaraţia martorului audiat  în apel.

Pârâtul a făcut referire la greşita apreciere a declaraţiei martorului audiat în apel. Instanţa de 
apel  a  reţinut  că  depoziţia  acestuia  nu  înlătură  realitatea  destrămării  familiei  părţilor,  chiar  dacă 
martorul a precizat că părţile  locuiesc în Spania  în acelaşi imobil, se gospodăresc  împreună şi chiar 
dorm în acelaşi pat.

Prin întâmpinarea formulată, pârâta a solicitat respingerea recursului, arătând  în esenţă că din 
formularea art. 42 a Legii nr. 71/2011 nu rezultă că intenţia legiuitorului a fost aceea de a  se face 
abstracţie de  motivele de  divorţ apărute sub  imperiul reglementării anterioare.

Este nereal faptul că motivele de divorţ nu au existat şi după intrarea în vigoare a Noului Cod 
Civil, întrucât violenţele exercitate de către pârât asupra reclamantei au continuat şi în anul 2012.

Referitor la faptul că părţile stau împreună, reclamanta a arătat  că motivul pentru care intimata 
s-a  mutat împreună cu recurentul după o lungă perioadă în care au stat despărţiţi, este legat  de situaţia 
economică a recurentului,  aflat   în prezent   în şomaj şi dorinţa de a evita efectuarea de cheltuieli  
suplimentare. 

Actul invocat de pârât ca fiind un contract de  împrumut încheiat  în anul 2012, reprezintă de 
fapt un act adiţional la un contract de împrumut semnat cu mulţi ani înainte, prin care  banca acordă 
împrumutaţilor o facilitate la rambursare, raportat la situaţia financiară precară a acestora.

Prin acest act nu se  contractează un împrumut nou, ci se refinanţează un împrumut mai vechi, 
care nu a  mai putut fi achitat.

După intrarea în vigoare a Codului Civil, comportamentul recurentului nu s-a schimbat, iar cel 
anterior nu poate fi trecut cu vederea.

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

Aşa cum însuşi recurentul a arătat  prin declaraţia de recurs, calea de atac  vizează atât aspecte  
de nelegalitate, cât şi de  netemeinicie, acestea din urmă fiind  inadmisibile raportat la  art. 304  Cod 
proc.civ. 

Prin urmare, criticile  vizând greşita apreciere a probelor testimoniale administrate în apel de 
către tribunal, precum şi toate referirile la  probaţiunea administrată, în sensul unei reaprecieri de către 
instanţa de recurs, nu pot  fi examinate în cadrul soluţionării recursului.

Rămân a fi supuse analizei criticile vizând greşita aplicare a  art. 42 din Legea nr.  71/2011 şi 
încălcarea dreptului la apărare, prin neaudierea de  către instanţa de apel a  unui martor în dovedirea 
faptului că motivele de divorţ nu subzistă şi după intrarea în vigoare a  Codului civil.

Potrivit art. 42 din Legea nr.  71/2011, în cazul cererilor de divorţ formulate  anterior intrării în 
vigoare a Codului civil, instanţa de judecată poate să dispună divorţul în temeiul prev. art. 373  lit. b şi  
art. 379 alin. 1 din Codul civil, chiar dacă reţine culpa exclusivă a  reclamantului, în măsura  în care 
motivele de divorţ subzistă şi după intrarea  în vigoare a  Codului civil.

Este evident  că intenţia  legiuitorului în edictarea acestui text  legal a  fost  aceea de a permite 
aplicarea noilor dispoziţii legale şi în cazul acţiunilor promovate anterior intrării acestora  în vigoare 
(cu condiţia invocării noilor dispoziţii de către părţi, în virtutea principiului disponibilităţii, ceea ce, în 
speţă, s-a făcut, reclamanta precizându-şi acţiunea  în faţa  primei instanţe  pe art. 373  lit. b, 379 alin. 
1  C. civil).

Subzistenţa  motivelor de divorţ şi după intrarea  în vigoare a  Codului civil, nu semnifică, aşa 
cum susţine pârâtul, înlăturarea tuturor motivelor de  natură să  producă vătămarea gravă a  raporturilor 
dintre soţi, ivite  înaintea intrării în vigoare a Codului civil. 

Vătămarea raporturilor dintre soţi produsă prin motive anterioare intrării în vigoare a  Codului 
civil,  îşi continuă efectele şi după adoptarea  noii reglementări,  iar în speţă, motivele temeinice de 
divorţ au continuat şi după data de 1.10.2011.



Împrejurarea că părţile locuiesc şi gospodăresc împreună nu constituie ipso facto argumente 
care să susţină ideea posibilei continuări a căsătoriei, în condiţiile  în care raporturile dintre soţi sunt 
grav  vătămate din vina ambilor, pentru motive atât anterioare cât  şi ulterioare intrării în vigoare a  
Codului civil.

Prin urmare, greşita aplicare a art. 42 din Legea nr.  71/2011 nu se verifică în speţă.
Referitor  la celălalt  motiv invocat  privind  încălcarea  dreptului la apărare, acesta este  total 

nefondat,  raportat  la   împrejurarea  că  însuşi  pârâtul  apelant  care   l-a   propus  pe  martorul  M.N., 
încuviinţat de către  instanţa de apel, a solicitat înlocuirea acestuia pentru motive  medicale, pentru ca 
în final, să îl prezinte totuşi pe acest martor, care a  şi fost audiat.

După audierea acestuia pârâtul nu a  mai solicitat alte probe.
În  fine,  creditul  invocat  de  către   pârât  ca  fiind   contractat   la  11.05.2012  de  către  soţi, 

reprezintă,  în  realitate,  o  novaţie  a   unui  credit  ipotecar  contractat  la  data  de  1.06.2007,  anterior 
deteriorării relaţiilor dintre soţi, susţinerea sa potrivit  căreia în anul 2012 soţii au luat împreună un nou 
împrumut fiind nereală.

Pentru toate aceste  considerente, în temeiul art. 312 alin.1 Cod proc.civ., curtea va respinge 
recursul.

13. Plângere împotriva încheierii de carte funciară emisă de 
registratorul biroului teritorial. Formularea plângerii la judecătorie, fără a se 

urma procedura cererii de reexaminare. Considerare ca fiind formulată omisso 
medio

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 510/R din 20 februarie 2013 

Prin  sentinţa  civilă  nr.  4359/2012  pronunţată  de  Judecătoria  Bistriţa,  instanţa  a  respins  
plângerea formulată de petenţii H.F. şi H.I., împotriva încheierii de carte funciară nr. 997 din dosarul  
nr. 997/16.01.2012 al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud. 

Pentru  a  pronunţa  această  hotărâre,  prima  instanţă  a  reţinut  că  prin  încheierea  nr.  997 
pronunţată de O.C.P.I. Bistriţa-Năsăud în dosar nr. 997/16.01.2012 a fost admisă cererea cu privire la 
nr. cad. 2412/1 înscris în CF 62118 Bistriţa, având ca proprietari pe petenţii H.F. şi H.I., în cotă de 1/1 
şi s-a respins recepţia documentaţiei din dosar nr. 39088/2011 privind dezlipirea imobilului sub B4 din 
CF 62118 provenită din CF de pe hârtie cu nr. 17611 UAT Bistriţa.

La  baza  emiterii  acestei  dispoziţii  a  stat  referatul  inspectorului  de  cadastru  şi  referatul 
asistentului registrator, înscrisuri în baza cărora s-a constatat că în urma verificării actelor care au fost 
ataşate cererii  cu nr. 39088/22.12.2011, formulată de petenţii  H.F. şi H.I. având ca obiect recepţia 
documentaţiei cadastrale de dezlipire pentru imobilul înscris în CF 62118 Bistriţa, aceasta nu a putut fi  
recepţionată,  întrucât  conform referatului  de completare nr. 13/06.01.2012 şi cel  de respingere din 
13.01.2012  întocmite  de  inspectorul  din  cadrul  OCPI  Bistriţa-Năsăud,  imobilul  teren  a  cărui 
dezmembrare se solicită se suprapune în partea de sud peste imobilele înscrise în CF 57198, nr. cad.  
8329 şi CF 18522 cad. 12534. 

În  raport  de  aceste  împrejurări  şi  a  verificărilor  efectuate  la  faţa  locului,  s-a  constatat  că 
suprapunerea  este  reală,  astfel  cum rezultă  din  nota  de  respingere  a  documentaţiei,  întocmită  de 
inspectorul de cadastru. 

Pe cale de consecinţă, în considerarea art. 48 lit. c din Legea 7/2006 rep., în situaţia în care 
documentaţia nu îndeplineşte condiţiile cerute de acest text, în sensul că imobilul nu este individualizat 
printr-un identificator unic, cererea pentru dezlipire nu a putut fi admisă. În aceeaşi ordine de idei s-a 
reţinut că, potrivit art. 27 alin. 2 din Regulamentul aprobat prin Ordinul 634/2006 cu modificările şi 
completările aduse prin Ordinul 785/2011, în situaţiile similare cu cea din speţă, soluţionarea acestora 
se va realiza pe cale amiabilă din documentaţii cadastrale sau de instanţele de judecată, în situaţia în 
care nu intră sub incidenţa textului legal mai înainte amintit. 

Aşa fiind şi constatând că, în cauză nu s-a făcut dovada îndeplinirii cerinţelor art. 48 lit. c din 
Legea 7/1996 rep. şi modific.,  instanţa  în considerarea art.  49 şi urm. din aceeaşi  Lege,  a respins 
plângerea ca neîntemeiată, înlăturând probatoriul cu înscrisuri administrat, acesta fiind identic cu cel 
care a stat la baza emiterii Încheierii de respingere nr. 997 din dosarul nr. 997/16.01.2012 .



Prin decizia civilă nr. 113/A/16.11.2012 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud a fost respins apelul  
formulat de petenţii H.I. şi H.F., împotriva sentinţei civile nr. 4359/2012 a Judecătoriei Bistriţa, ca  
neîntemeiat. 

Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut că potrivit art. 49 din Legea nr. 7/1996 
dacă registratorul constată că cererea de înscriere în cartea funciară şi actele depuse în justificarea 
acesteia  nu  întrunesc  condiţiile  legale,  aceasta  se  va  respinge  printr-o  încheiere  motivată.  Despre 
respingerea cererii s-a făcut menţiune în registrul de intrare, în dreptul înregistrării acesteia, precum şi 
în cartea funciară. Conform art. 50 din acelaşi act normativ încheierea se comunică celui care a cerut 
înscrierea  sau  radierea  unui  act  sau  fapt  juridic,  precum  şi  celorlalte  persoane  interesate  potrivit 
menţiunilor din cartea funciară, cu privire la imobilul în cauză, în termen de 15 zile de la pronunţarea 
încheierii,  dar nu mai  târziu de 30 de zile de la data înregistrării  cererii.  Persoanele interesate  pot 
formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere, în termen de 15 zile de la  
comunicare, care se soluţionează prin încheiere de către registratorul-şef din cadrul oficiului teritorial 
în raza căruia este situat imobilul. Împotriva încheierii registratorului-şef se poate formula plângere în 
termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare şi plângerea împotriva încheierii se depun 
la biroul teritorial şi se înscriu din oficiu în cartea funciară. Oficiul teritorial este obligat să înainteze 
plângerea judecătoriei în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul,  însoţită de dosarul 
încheierii şi copia cărţii funciare. Plângerea împotriva încheierii se poate depune şi direct la judecătoria 
în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, situaţie în care instanţa va solicita din oficiu 
biroului teritorial comunicarea dosarului încheierii şi copia cărţii funciare, precum şi notarea plângerii 
în cartea funciară.

Din dispoziţiile mai sus citate rezultă fără nici un dubiu că această procedură prealabilă, de 
atacare a încheierii pronunţate de registrator printr-o cerere de reexaminare adresată registratorului şef, 
este obligatorie şi nu este permisă formularea plângerii  împotriva încheierii  registratorului direct la 
instanţă.  Având în vedere aceste dispoziţii  legale,  trebuia să respingă plângerea fără a mai analiza 
motivele invocate de petenţi. De altfel solicitarea petenţilor să se dispună anularea intabulărilor în CF 
nr.57198 Bistriţa nr.cad 8329 respectiv 18522 nr.cad 1254 proprietar Ciochia Dan Emil si Pughil Atila, 
nici  nu  se  poate  soluţiona  în  prezentul  cadru  procesual,  o  astfel  de  cerere  trebuie  judecată  în 
contradictoriu cu persoanele, ale căror drepturi pot fi afectate.

Împotriva acestei decizii au declarat recurs petiţionarii,  solicitând modificarea sentinţei,  cu  
consecinţa admiterii plângerii.

În  motivarea  recursului  s-a  arătat  că  în  mod  nelegal  s-a  respins  cererea  de  dezlipire  a 
imobilului, motivul respingerii nu este real, în cauză terenul proprietatea petenţilor nu se suprapune cu 
terenul altor persoane, ci există o suprapunere virtuală numai în baza de date a Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară.

Recurenţii  au arătat  că au formulat  o cerere de reexaminare  a încheierii  de respingere,  dar 
această  cerere  nu a  fost  primită  la  registratura  O.C.P.I.,  sugerându-li-se  recurenţilor  să  apeleze  la 
instanţa de judecată.

Totodată,  s-a  solicitat  de  către  recurenţi  să  se  dispună rezolvarea  litigiului  în  baza  actelor 
depuse la dosar.

La  prezentul  memoriu  de  recurs,  recurenţii  au  ataşat  răspunsul  primit  de  la  Ministerul 
Administraţiei şi Internelor Instituţia Prefectului – jud. Bistriţa Năsăud, nota de constatare încheiată la 
data de 3.09.2012 de către  Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistriţa Năsăud, un plan de 
situaţie, declaraţiile extrajudiciare ale numiţilor R.M. şi P.A. 

Prin memoriul denumit „ întâmpinare”, recurenta H.F. a solicitat să se constate că actele depuse 
în probaţiune, respectiv din nota de constatare din data de 3.09.2012 încheiată de consilierul Oficiului 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistriţa şi declaraţiile persoanelor vecine cu terenul recurenţilor, 
vin în contradicţie cu soluţia instanţei de respingere a plângerii petiţionarilor.

Analizând decizia pronunţată prin prisma motivelor  de recurs invocate,  curtea constată că  
recursul este nefondat, urmând a fi respins pentru următoarele considerente: 

Petiţionarii H.F. şi H.I. au depus o cerere de dezlipire a imobilului înscris în CF 62118 Bistriţa 
şi documentaţia de dezlipire nu a fost recepţionată, deoarece terenul a cărui dezmembrare se solicită se 
suprapune în partea de sud peste imobilele înscrise în Cf 57187 nr. cad. 8329 şi CF 18522 nr. cad. 
12534.



Împotriva încheierii de carte funciară nr. 997/16.01.2012 petiţionarii aveau posibilitatea, dacă 
nu erau mulţumiţi de conţinutul încheierii, să formuleze cerere de reexaminare la registratorul şef, din 
cadrul oficiului teritorial în raza teritorială căruia se află situat imobilul în termen de 15 zile de la 
comunicare, după cum rezultă din art. 50 al. 2 din Legea nr. 7/1996.

Împotriva  încheierii  de  soluţionare  a  cererii  de  reexaminare  de  către  registratorul  şef, 
petiţionarii  aveau posibilitatea să formuleze plângere la  judecătoria  în a cărei  rază de competenţă 
teritorială se află imobilul,după cum rezultă din dispoziţiile art. 50 al.2^2, Legea nr. 7/1996.

Această procedură nu este facultativă , părţile nu pot alege să formuleze cerere de reexaminare 
sau să formuleze plângere la judecătorie, dispoziţiile legii fiind imperative.

 Plângerea la judecătorie se formulează împotriva soluţiei, pronunţate de registratorul şef, la 
cererea de reexaminare. 

 Această procedură nu a fost urmată de către petiţionari, care au omis să formuleze plângere la 
registratorul şef din cadrul oficiului teritorial de cadastru, ocultând astfel procedura prevăzută de art. 
50 din Legea nr. 7/1996.

Căile de atac se exercită în ordinea prevăzută de lege, iar plângerea prevăzută de Legea nr. 
7/1996 nu poate fi soluţionată „omisso medio”, în lipsa reexaminării încheierii de carte funciară.

Întrucât dispoziţiile de procedură nu au fost legal respectate, soluţia pronunţată de Tribunalul 
Cluj este legală. 

Problemele  de  fond,  invocate  de  către  recurenţi,  nu  au  fost  analizate,  întrucât  plângerea 
formulată direct la judecătorie a fost fără a respecta căile de atac prevăzute de Legea nr. 7/1996.

Pentru aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor art. 304 pct. 9, coroborat cu art. 312 Cod 
proc.civ., curtea va respinge ca nefondat recursul declarat de petenţii H.F. şi H.I.

Notă. Soluţia legală era aceea de admitere a recursului şi casarea deciziei tribunalului, admirea 
apelului  şi  anularea  sentinţei  judecătoriei,  cu  trimiterea  dosarului  la  registratorul-şef  al  Oficiului 
Teritorial Cluj, pentru soluţionarea cererii de reexaminare. Fiind vorba de necompetenţa generală a 
instanţelor judecătoreşti, excepţia putea fi invocată în recurs. În acest sens, a se vedea decizia civilă nr.  
1719 din 3 aprilie 2013.

14. Plângere împotriva încheierii registratorului-şef al oficiului 
teritorial. Imobil înscris în două cărţi funciare, dar grevat de ipoteci imobiliare 
distincte. Sistarea unei cărţi funciare şi înscrierea tuturor ipotecilor în aceeaşi 
carte funciară. Solicitarea radierii unei ipoteci pe calea plângerii. Respingere

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 436/R din 13 februarie 2013 

Prin  sentinţa  civilă  nr.  11390 din 25  mai  2012 a  Judecătoriei  Cluj-Napoca,  s-a  respins  ca 
neîntemeiată plângerea formulată de petiţionarul C.C.A. în contradictoriu cu intimaţii B.M., N.V. şi 
N.A. împotriva încheierii de carte funciară nr.141705 din 22.12.2010 emisă de OCPI Cluj.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că prin sentinţa civilă nr. 7131 din 
12.05.2009 a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a admis în parte acţiunea civilă intentată de reclamanţii N.V. 
şi soţia N.A., în contradictoriu cu pârâţii B.M. şi CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-
NAPOCA, fiind obligată pârâta B.M. să le restituie reclamanţilor suma de 20.000 euro reprezentând 
preţ încasat în temeiul contractului de vânzare-cumpărare autentificat  sub nr. 457/2004 şi suma de 
27.200  euro  cu  titlu  de  daune  interese,  s-a  dispus  intabularea  dreptului  de  proprietatea  asupra 
imobilului situat în Cluj-Napoca, str. X., nr.12, ap.2, înscris în CF nr. 121351 Cluj-Napoca, sub nr. top 
9055/2/1/II,  9057/4/1/II în favoarea pârâtei B.M., cu titlu de cumpărare şi instituirea unui drept de 
ipotecă de rangul 2 asupra acestui imobil în favoarea reclamanţilor până la concurenţa sumei de 47.200 
euro.

Apoi, prin sentinţa civilă nr. 8316 din 16.05.2011 a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a respins ca 
inadmisibilă acţiunea intentată de reclamantul C.C.A. în contradictoriu cu pârâţii B.M., N.V. şi soţia 
N.A.  având  ca  obiect  anularea  parţială  a  sentinţei  civile  nr.  731/16.05.2011  a  Judecătoriei  Cluj-
Napoca, în ceea ce priveşte intabularea dreptului de proprietate al pârâtei B.M. asupra apartamentului 
nr. 2 situat în str. X. nr. 19.

Prin sentinţa civilă nr. 19550 din 12.12.2011 a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a admis acţiunea 
civilă intentată de reclamantul C.C.A., împotriva pârâtei B.M. şi Consiliul local al municipiului Cluj-



Napoca şi în consecinţă, s-a dispus radierea dreptului de ipotecă al Consiliului local al municipiului 
Cluj-Napoca  pentru  suma  de  42.935.451  lei  ROL  de  sub  B1 din  CF  nr.  137599  Cluj,  nr.  top 
9055/2/1/II, 9057/4/1/II şi a interdicţiei de înstrăinare şi de grevare din aceeaşi carte funciară; a fost 
obligată  pârâta  B.M.  să  încheie  cu  reclamantul  contract  autentic  de  vânzare-cumpărare  privind 
apartamentul  nr.  2  situat  în  Cluj-Napoca,  str.  X.,  nr.  12  şi  intabularea  dreptului  de  proprietate  al 
reclamantului cu titlu de drept cumpărare ca bun propriu.

Prin încheierea nr. 141705 din 22.10.2010, OCPI Cluj a admis în parte plângerea petiţionarului, 
a  constatat  existenţa  dublei  intabulări,  a  sistat  CF  electronic  cu  nr.  268134-C1-U2 (provenită  din 
conversia de pe hârtie a CF nr. 121351/UAT Cluj-Napoca), însă a transcris şi dreptul de ipotecă în 
favoarea pârâţilor N. pentru suma de 47.200 euro.

Faţă de prevederile  art.  55 alin.  (2)-(4) din Legea nr. 7/1996, radierea înscrierilor  în cartea 
funciară se efectuează pe cale amiabilă, în baza unei declaraţii autentice din partea titularului dreptului 
sau în  baza unei  hotărâri  judecătoreşti,  radierea  unui  drept  implicând în mod necesar  modificarea 
situaţiei tabulare, echivalând în fapt cu o rectificare de carte funciară.

Contrar susţinerilor petiţionarului, dreptul de ipotecă al pârâţilor a fost instituit printr-o hotărâre 
judecătorească nedesfiinţată până în prezent prin intermediul căilor de atac.

Prin decizia civilă nr. 508/A din 31 octombrie 2012 a Tribunalului Cluj, s-a respins ca nefondat 
apelul  declarat  de  petiţionarul  C.C.A.  împotriva  sentinţei  civile  nr.  11390  din  5  mai  2012  a 
Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care a menţinut-o în întregime.

Pentru a decide astfel, instanţa de apel a reţinut că din cauza unor erori, s-a ajuns ca asupra 
apartamentului în cauză să fie operate două intabulări, în două cărţi funciare diferite.

Prin încheierea nr. 141705/22.12.2010, O.C.P.I. Cluj a constatat existenţa dublei intabulări şi a 
sistat cea din  urmă carte funciară, identificată electronic cu nr. 268134-C1-U2 provenită din conversia 
de pe hârtie a CF nr. 121351 Cluj-Napoca, însă a transcris în singura carte funciară rămasă şi dreptul  
de ipotecă în favoarea pârâţilor N., pentru suma de 47.000 euro.

Prin  sentinţa  civilă  nr.  19550/2011 a  Judecătoriei  Cluj-Napoca,  s-a  dispus  obligarea  fostei 
proprietare să încheie cu reclamanţii contract autentic de vânzare-cumpărare asupra apartamentului în 
litigiu şi intabularea dreptului de proprietate în cartea funciară, în favoarea actualilor petiţionari.

Aceştia sunt nemulţumiţi că s-a ajuns ca imobilul dobândit în baza sentinţei să fie grevat de 
dreptul de ipotecă instituit  în favoarea pârâţilor N., pârâţi străini de raportul juridic în care au fost 
implicaţi petiţionarii.

Atât timp cât dreptul de ipotecă a fost corect intabulat, nu este admisibil ca pe calea plângerii 
de carte funciară să se ajungă la radierea acestuia, ţinând cont că art. 55 alin. (2)-(4) din Legea nr.  
7/1996 prevede în mod expres modalitatea de radiere a ipotecii.

Câtă vreme nu există o declaraţie autentică de consimţământ la radierea dreptului de ipotecă, 
aceasta nu poate fi radiată din cartea funciară.

Este adevărat  că situaţia  este atipică,  întrucât  au existat  două cărţi  funciare paralele  asupra 
aceluiaşi imobil, fiecare cu notările şi drepturile existente, consecinţe a unor raporturi juridice, însă la 
sistarea uneia dintre cele două cărţi funciare, nu se putea proceda decât la transcrierea tuturor notărilor 
şi drepturilor existente asupra imobilului într-o singură carte funciară, urmând ca eventualele conflicte 
să fie rezolvate pe cale a unor proceduri judiciare discutate pe fond.

 Împotriva  acestei  decizii  a  declarat  recurs  petiţionarul  C.C.A.,  solicitând  modificarea  ei, 
admiterea  apelului  şi  schimbarea  sentinţei,  admiterea  plângerii  şi  anularea  încheierii  nr. 
141705/22.12.2010 a Biroului de cadastru şi publicitate imobiliară Cluj-Napoca, cu consecinţa anulării 
tuturor înscrierilor cuprinse în CF sistată 268134-C1-U2, inclusiv a dreptului de ipotecă al pârâţilor N. 
din CF nr. 268134 Cluj-Napoca şi obligarea lor la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea recursului, petiţionarul a susţinut că instanţa de apel, la fel ca prima instanţă, a 
ajuns  la  concluzia  că  nu  ar  exista  nici  un  motiv  de  nulitate,  care  să  permită  instanţei  admiterea 
plângerii.

Decizia tribunalului este nelegală, fiind prezente motivele de recurs prevăzute de art. 304 pct.7 
şi 9 C.pr.civ. Prin sentinţa civilă nr. 11390/2012 a Judecătoriei  Cluj-Napoca, s-a respins plângerea 
petiţionarului împotriva încheierii nr. 141705/2010 a Judecătoriei Cluj-Napoca, susţinând că în mod 
corect  s-ar  fi  aplicat  dispoziţiile  art.  55 alin.  (2)-(4)  din Legea  nr.  7/1996 privitoare  la  modul  de 
înscriere a unei ipoteci în cartea funciară, întrucât hotărârea judecătorească ce a stat la baza intabulării 



dreptului de ipotecă al pârâţilor N., nu a fost desfiinţată în căile de atac şi drept urmare, în mod corect  
s-ar fi respins cererea petiţionarului de anulare a tuturor înscrierilor în CF nr. 268134-C1-U2, inclusiv a 
dreptului de ipotecă al pârâţilor.

Asupra apartamentului nr. 12/2 situat în Cluj-Napoca, str. X., a fost proprietară B.M., cu titlu 
de  drept  cumpărare,  în  baza  contractului  de  vânzare-cumpărare  nr.  40117/19.04.2000  încheiat  în 
temeiul Legii nr. 112/1995 cu Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Întrucât preţul apartamentului urma să fie achitat prin plata unui avans în sumă de 18.400.907 
lei şi a unei diferenţe de 42.935.451 lei în rate pe termen de 10 ani, la momentul intabulării în cartea 
funciară nr. 137599 Cluj-Napoca, s-a notat atât interdicţia de înstrăinare şi grevare cât şi o ipotecă de 
rangul I în favoarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Promisiunea  de  vânzare-cumpărare  încheiată  între  intimata  B.M.  şi  petiţionar  cu  privire  la 
apartament, a fost notată în CF nr. 137599 Cluj-Napoca sub B3, apartamentul fiind din data de 28 iunie 
2000 în posesia şi folosinţa exclusivă a petiţionarului. În vederea garantării sumei de 150.000.000 lei, 
s-a instituit în favoarea petiţionarului, o ipotecă de rangul 2, înscris în C2 în aceeaşi carte funciară nr. 
137599 Cluj-Napoca.

Rezultă că la data pronunţării sentinţei civile nr. 7131/12.05.2009, petiţionarul avea înscris atât 
dreptul de ipotecă, cât şi notarea promisiunii de vânzare-cumpărare a acestui apartament.

Sentinţa  civilă  nr.  7131/12.05.2009  a  Judecătoriei  Cluj-Napoca,  hotărâre  ce  nu  a  fost 
pronunţată în contradictoriu cu petiţionarul, a dus practic la o dublă intabulare a apartamentului în 
cartea funciară, el fiind înscris anterior formulării cererii de reexaminare, atât în CF nr. 137599 Cluj-
Napoca, împreună cu ipoteca de rangul I a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, precum şi 
promisiunea de vânzare-cumpărare, dar şi în CF nr. 268134-C1-U2 care nu dispune în mod expres o 
intabulare a ipotecii pârâţilor în cartea funciară în care petiţionarul avea intabulată ipoteca şi notată 
promisiunea de vânzare-cumpărare.

Ca urmare a cererii de reexaminare formulată de petiţionar, s-a dispus sistarea cărţii funciare 
înfiinţate ulterior, consecinţa fiind că s-a „transferat” dreptul de ipotecă al pârâţilor în cartea funciară 
iniţială,  în  care  existau atât  intabularea  cât  şi  notarea  dreptului  său,  fără  să  existe  vreo dispoziţie  
judecătorească în acest sens.

Tribunalul nu a înţeles că petiţionarul nu are nevoie de o altă hotărâre judecătorească de radiere 
a dreptului de ipotecă din cartea funciară, în condiţiile în care însăşi sentinţa care a dus la intabularea 
acestui drept, nu este pronunţată privitor la CF nr. 137599, astfel că nu putea fi intabulat  în mod legal 
un drept de ipotecă în această carte funciară.

La momentul transferului dreptului de ipotecă al pârâţilor din CF nr. 121351 Cluj-Napoca, în 
CF nr.  268134–C1-U2,  s-au  încălcat  dispoziţiile  art.  48 lit.c)  din  Legea  nr.7/1996,  care  prevăd că 
intabularea se face pe baza unui înscris care să cuprindă atât numărul cadastral, cât şi numărul corect al 
cărţii funciare.

Întrucât  sentinţa  civilă  nr.  7131/2009 a Judecătoriei  Cluj-Napoca nu cuprinde dispoziţia  de 
intabulare în CF nr. 137599 Cluj-Napoca, ci o altă carte funciară în prezent sistată, acest „transfer” al 
ipotecii nu putea fi făcut, operaţiunea fiind ilegală.

Sentinţa  civilă  nr.  7131/2009 a  Judecătoriei  Cluj-Napoca a  dispus  înscrierea  unui  drept  de 
ipotecă de rangul II în favoarea intimatei N., în condiţiile în care petiţionarul era deja beneficiarul unei 
ipoteci de rangul II, iar sentinţa nu îi este opozabilă, astfel că intimaţii N. nu se puteau intabula în 
acelaşi rang serial cu petiţionarul, dreptul lor de creanţă fiind ulterior, ci eventual de rangul III.

Doar  prin  plângerea  împotriva  modului  de  intabulare  a  dreptului  de  ipotecă  al  pârâţilor, 
petiţionarul are posibilitatea de a-l obliga să promoveze o acţiune în contradictoriu cu recurentul pentru 
înscrierea legală a dreptului de ipotecă, având în vedere înscrierile sale anterioare.

Intimaţii N.V. şi N.A. prin întâmpinare depusă la dosar, au solicitat respingerea recursului şi 
obligarea recurentului la plata cheltuielilor de judecată.

Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, curtea reţine următoarele:
În  speţă,  este  vorba  de  un  singur  imobil,  situat  în  Cluj-Napoca,  str.  X.  nr.12,  ap.  nr.2,  

proprietatea intimatei B.M., cumpărat în temeiul Legii nr. 112/1995 în baza contractului de vânzare-
cumpărare nr. 40117/19.04.2000 încheiat cu Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, dar care a 
fost înscris în două cărţi funciare: 1) în CF nr. 137599 Cluj-Napoca, nr. top 9055/2/1/II, 9057/4/1/II cu 
titlu de drept cumpărare în favoarea intimatei B.M. şi intervenţia de înstrăinare timp de 10 ani conform 



încheierii  nr.  9522  din  26.06.2000.  La  data  de  28.06.2000  s-a  intabulat  sub   B3 promisiunea  de 
vânzare-cumpărare încheiată la data de 28.06.2000 între promitenta-vânzătoare B.M. şi promitentul-
cumpărător C.C.A.. În foaia de sarcini, s-a înscris la data de 26.06.2000 sub C1 dreptul de ipotecă al 
Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru suma de 42.935.451 lei, iar la data de 28.06.2000 
s-a înscris sub C2 dreptul de ipotecă pentru  suma de 150.000.000 ROL, în favoarea lui C.C.A..

Ca urmare a acestei duble evidenţe a apartamentului nr. 2 situat în Cluj-Napoca, str. X. nr.12,  
prin încheierea  registratorului-şef  al  Oficiului  teritorial  Cluj,  nr.  141705 din 13.01.2011,  s-a  sistat 
cartea funciară nr. 268134-C1-U2, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 121351 Cluj-Napoca, 
cu transcrierea dreptului de ipotecă în valoare de 47.200 euro şi a acţiunii notate cu încheierea nr. 
12124/1999. Aşa fiind, în actuala carte funciară a imobilului apartament nr.2 situat în Cluj-Napoca str. 
X. nr. 12, CF nr. 268134-C1-U4, este intabulat dreptul de proprietate al intimatei B.M. cu titlu de drept 
cumpărare în cotă de 1/1 parte sub B1, iar în foaia de sarcini sub C1 este înscris dreptul de ipotecă al 
Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-Napoca pentru suma de 42.935.451 ROL; sub C2 este  notat 
dreptul  de  ipotecă  în  favoarea  petiţionarului  C.C.A.  pentru  suma  de  150.000.000  ROL,  în  baza 
încheierii nr. 141705/22.12.2010, iar sub C3 este intabulat dreptul de ipotecă pentru suma de 47.200 
euro în favoarea intimaţilor N.V. şi N.A.

În plângerea împotriva încheierii de carte funciară,  petiţionarul a invocat prevederile art. 975 
C.civ. şi a solicitat „radierea dreptului de ipotecă al pârâţilor de rând 2 din CF nr.268134 Cluj”, or 
acţiunea obligă, acţiunea în rectificare de carte funciară şi acţiunea în stabilirea rangului ipotecii, sunt 
acţiuni ce se soluţionează în contradictoriu cu persoanele înscrise în cartea funciară.

Spre deosebire de acele acţiuni, plângerea împotriva încheierii registratorului-şef al oficiului 
teritorial, este o cale de atac specială, ce se soluţionează în procedura necontencioasă, astfel că prin 
exercitarea ei nu se pot stabili drepturi în contradictoriu cu alte părţi.

Numai  neînţelegând  profilul  plângerii  împotriva  încheierii  registratorului-şef,  petiţionarul  a 
putut ca în cadrul acestei căi de atac speciale, să formuleze capete de cerere care nu pot fi formulate 
decât în cadrul acţiunilor de drept comun.

Un imobil, prin care se înţelege potrivit art. 1 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 „terenul cu sau fără 
construcţii,  de  pe  teritoriul  unei  unităţi  administrativ-teritoriale,  aparţinând  unuia  sau  mai  multor 
proprietari, care se identifică printr-un număr cadastral unic”, conform alin. (51) din aceeaşi lege ”se 
înscrie într-o carte funciară”.

Prin urmare, în mod corect a fost sistată cea de-a doua carte funciară a aceluiaşi imobil,  cu 
transcrierea dreptului de ipotecă în favoarea intimaţilor N.V. şi N.A..

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 304 pct. 7 şi 9coroborat cu art. 312 alin.(1) C.pr.civ.,  
se va respinge ca nefondat recursul petiţionarului împotriva deciziei tribunalului.

15. Pensie de serviciu. Revizuire din oficiu
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 253/R din 28 ianuarie 2013 

Prin sentinţa civilă nr. 7307 din 25.06.2012 a Tribunalului Cluj a fost admisă excepţia lipsei 
calităţii procesuale pasive a MINISTERULUI  APĂRĂRII NAŢIONALE şi, în consecinţă, s-a respins 
acţiunea  formulată  de  reclamantul  S.E.  împotriva  acestui  pârât  ca  fiind  formulată  împotriva  unei 
persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.

A fost respinsă acţiunea formulată de reclamantul S.E. împotriva pârâtei CASA SECTORIALA 
DE PENSII A MINISTERULUI  APARARII NATIONALE, ca nefondată.  

S-a luat act că pârâtele nu au solicitat cheltuieli de judecată.      
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:
Excepţia  lipsei  calităţii  procesuale  pasive  a  Ministerului  Apărării  Naţionale  este  nefondată 

întrucât în raport de dispoziţiile Legii nr. 346/2006, art. 132 din Legea 263/2010 şi art. 8 alin. 1 lit. i 
din HG nr. 233/2011 casele de pensii sectoriale au un drept propriu de reprezentare în faţa instanţelor 
judecătoreşti, iar Ministerul Apărării Naţionale nu are legitimitate procesuală pasivă în cauză. 

Pe  fondul  cauzei,  instanţa  a  reţinut,  în  fapt,  că  prin  Decizia  nr.  092180/02.12.2003, 
reclamantului i s-a stabilit pensia militară de stat în cuantum brut de 819,8 lei. Acest cuantum a suferit 
modificări, reclamantul revenindu-i, în luna decembrie 2010, astfel cum reiese din cuponul de pensie 
depus la dosar la f. 18, un cuantum brut al pensiei de 2811 lei.



În baza  O.U.G.  nr.  1/2011,  prin  Decizia  nr.  46343/06.12.2011,  reclamantului  i  s-a  revizuit 
pensia raportat la situaţia reală a veniturilor obţinute şi avându-se în vedere stagiul de cotizare realizat,  
stabilindu-i-se  un cuantum brut al pensiei  de 2229 lei.

Împotriva  Deciziei  nr.  46343/06.12.2011,  reclamantul  a  formulat  contestaţie  la  Comisia  de 
Contestaţii  din  cadrul  Ministerului  Apărării  Naţionale,  care  nu  a  fost  soluţionată  până  la  data 
pronunţării instanţei.

Instanţa a reţinut, prealabil, că nesoluţionarea contestaţiei formulate de către reclamant de către 
instituţia competentă în termenul stabilit de lege în acest scop, nu poate fi interpretată ca un fine de 
neprimire  a  cererii  formulate  de  reclamant,  în  sarcina  acestuia  neputându-se  reţine  vreo  culpă  cu 
privire la acest aspect.  Mai mult,  s-a reţinut că reclamantul are dreptul, potrivit art. 21 alin. 3 din 
Constituţia  Românei  şi  art.  6  paragraful  1  din  Convenţia  Europeană  a  Drepturilor  Omului,  la 
soluţionarea cererii sale într-un termen rezonabil, în jurisprudenţa instanţei de contencios al drepturilor 
omului stabilindu-se că, în calculul termenului intră şi durata procedurilor administrative prealabile 
sesizării instanţei judecătoreşti, în cazul în care legea impune o astfel de procedură prealabilă (a se 
vedea, spre exemplu, în acest sens Hotărârea Curţii pronunţată în cauza J.B. contra Franţei, paragr. 19). 
Ori, în raport de aceste dispoziţii legale, instanţa a constatat că, atunci când procedura administrativă 
prealabilă nu s-a finalizat în termenul expres prevăzut de lege, se impune analiza jurisdicţională a 
cererii reclamantului, chiar în absenţa hotărârii comisiei de contestaţii, în caz contrar încălcându-i-se 
reclamantului dreptul de acces la justiţie.

În drept, s-a reţinut că, potrivit art. 1 alin. 1 din O.U.G. nr. 1/2011 pensiile prevăzute la art. 1  
lit. a si b din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, pentru care la 
determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat salariul mediu brut pe economie, potrivit art. 5 alin. 4 
din aceeaşi lege, se revizuiesc, din oficiu, cel mai târziu pana la data de 31 decembrie 2011, pe baza  
actelor doveditoare ale veniturilor realizate lunar de beneficiari.

Totodată,  în  conformitate  cu dispoziţiile  art.  6  alin.  1  si  2  din O.U.G.  nr.  1/2011 pensiile 
recalculate ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele aflate în plată în luna decembrie 2010 se 
menţin în plată în cuantumurile avute în luna decembrie 2010, începând cu luna ianuarie 2011 şi până 
la  data  emiterii  deciziei  de revizuire,  iar  diferenţele  aferente lunii  ianuarie  2011 se achită  până la 
sfârşitul lunii februarie 2011.

Asupra  alegaţiilor  reclamantului  privitoare  la  lipsa  temeiului  juridic  al  emiterii  deciziei  de 
revizuire, instanţa a reţinut că acestea sunt neconforme realităţii, pensia reclamantului fiind revizuită 
din oficiu avându-se în vedere prevederile O.U.G. nr. 1/2011, astfel cum reiese din chiar titlul deciziei 
analizate,  respectiv  metodologia  de  calcul  prevăzută  de  anexa  3  la  acest  act  normativ,  iar  nu 
metodologia de calcul prevăzută de H.G. nr. 735/2010.

Mai mult, referitor la suspendarea aplicării H.G. nr. 735/2010 prin Sentinţa civilă nr. 338/2010 
a Curţii de Apel Cluj, aceasta îşi poate produce efectele numai între părţile litigante, neavând însă nicio 
relevanţă în prezenta cauză, având în vedere că nu acesta este actul normativ în baza căruia a fost  
emisă decizia de revizuire contestată.

Instanţa a reţinut că reclamantul a formulat în principal critici ce vizează conformitatea actelor 
normative emise de legiuitorul român cu prevederile constituţionale şi cele ale Convenţiei Europene a 
Drepturilor Omului, critici privitoare la încălcarea dreptului său de proprietate protejat de art. 1 din 
Protocolul  1  al  Convenţiei  Europene  a  Drepturilor  Omului,  la  retroactivitatea  legilor  privitoare  la 
revizuirea pensiilor militare şi la încălcarea principiului drepturilor câştigate.

Privitor  la  afirmaţiile  vizând  neconformitatea  actelor  normative  cu  cele  ale  Convenţiei 
Europene  a  Drepturilor  Omului,  tribunalul  a  reţinut  incidenţa  cauzelor  Ana  Maria  Frimu  şi  alţii 
împotriva României, respectiv Constantin Abăluţă şi alţii c. României, cauze respinse ca inadmisibile.

În ceea ce priveşte criticile de neconstituţionalitate formulate de reclamant, vizând încălcarea 
principiului neretroactivităţii legii şi al principiului drepturilor câştigate, Tribunalul a reţinut că prin 
Decizia nr. 871/2010, Curtea Constituţională a României a statuat că prevederile art. 1-5 şi art. 12 ale  
Legii nr. 119/2010, potrivit cărora pensiile de serviciu se recalculează devenind pensii de asigurări 
sociale, nu încalcă principiul neretroactivităţii legii civile consacrat de art. 15 al. 2 din Constituţie.

Ori, în raport de aceste consideraţii de drept reţinute de Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
şi de Curtea Constituţională a României, se constată că cererea de chemare în judecată formulată de 



reclamant  este  în  mod  vădit  neîntemeiată  sub aspectul  criticilor  de  neconformitate  cu  prevederile 
Convenţiei  Europene a Drepturilor Omului şi neconstituţionalitate invocate de acesta.

Chiar efectuând analiza de proporţionalitate reţinută,  prin Decizia nr. 29/2011 pronunţată în 
recurs în interesul legii de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a fi necesar a se aprecia în fiecare  
cauză în parte, în funcţie de circumstanţele sale particulare, se constată că în cauza de faţă reclamantul, 
prin diminuarea pensiei sale de la cuantumul de 2811 de lei la 2229 de lei ca urmare a revizuirii, nu  
suportă o sarcină individuală excesivă, exorbitantă, care excedează marjei de apreciere a statului în 
reglementarea  aspectelor  legate  de  politica  sa  socială  (marjă  care,  în  acest  domeniu,  este  una 
extensivă),  reclamantul  nefiind lipsit  total  de beneficiu social  al  pensiei,  ci doar de acel supliment 
acordat de stat în virtutea calităţii sale de fost militar, iar pensia contributivă a acestuia are un cuantum 
care  nu  poate  conduce  la  concluzia  că,  prin  măsura  revizuirii  pensiei  sale  de  serviciu,  i-au  fost 
suprimate integral mijloacele de subzistenţă. Astfel, suma de 2229 de lei este superioară pensiei medii 
pentru  limită  de  vârstă  în  mai  2012 în  cuantum de  947 lei,  conform  datelor  statistice  ale  Casei 
Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, ceea ce  nu poate avea semnificaţia unei 
afectări grave a asigurării existenţei materiale a reclamantului.

În  subsidiar,  reclamantul  a  înţeles  să  conteste  corectitudinea  stabilirii  cuantumului  pensiei, 
arătând că a fost în imposibilitatea de a-şi verifica veniturile lunare realizate, primele acordate de-a 
lungul timpului, al treisprezecelea salariu şi luarea în calcul a grupei de muncă în care şi-a desfăşurat 
activitatea de-a lungul timpului, însă nu a depus la dosar nicio probă în susţinerea afirmaţiilor sale, 
care să contravină veniturilor menţionate în dosarul de pensie depus de pârâtă.

Ori, deşi potrivit regulii actor incumbit probatio reclamantul era ţinut să îşi probeze afirmaţiile, 
acesta nu a înţeles să îşi îndeplinească obligaţia, astfel că se constată că, şi sub acest aspect, acţiunea  
formulată apare ca neîntemeiată.

Pentru toate aceste motive,  instanţa a respins acţiunea formulată de reclamantul SEULEAN 
EMIL  împotriva   pârâtei  CASA  SECTORIALA  DE  PENSII  A  MINISTERULUI   APARARII 
NATIONALE, atât asupra celor solicitate în principal, cât şi asupra capătului de cerere subsidiar, ca 
nefondată.  

Totodată, în aplicarea dispoziţiilor art. 274 din Codul de procedură civilă, având în vedere că în 
cauză nu a fost formulată vreo cerere expresă în acest sens, instanţa a luat act că pârâtele nu au solicitat 
cheltuieli de judecată.      

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul S.E., solicitând în principal anularea 
deciziei  de  revizuire  a  pensiei,  contestate,  nr.  4643  din  06.12.2012  emisă  de  Ministerul  Apărării 
Naţionale,  prin Casa de Pensii Sectorială;  menţinerea deciziei  nr. 092180/02.12.2003 de stabilire a 
cuantumului pensiei, revizuită ulterior; obligarea  pârâtei la plata diferenţei dintre pensia de serviciu 
stabilită conform Legii nr. 164/2001, a Legii nr.  179/2004, a Decretului nr. 214/1977, plătită în luna  
decembrie 2010 şi pensia revizuită conform Legii nr. 119/2010, H.G. nr. 735/2010, O.U.G. nr. 1/2011, 
de la data plăţii şi până la repunerea în plată a pensiei iniţiale, cu obligarea pârâtei la plata dobânzii 
legale şi a indicelui de inflaţie aferentă sumelor reprezentând diferenţa dintre cele două decizii.

În subsidiar, contestă cuantumul pensiei stabilit în urma revizuirii ca urmare a aplicării greşite a 
dispoziţiilor legale în vigoare, conform precizărilor din contestaţia adresată Comisiei de contestaţii din 
cadrul Ministerului. 

Recurentul a arătat că a formulat contestaţie în termenul legal de la comunicarea deciziei de 
recalculare  la  comisia  de  contestaţii  care  funcţionează  în  cadrul  Ministerului  Administraţiei  şi 
Internelor în temeiul dispoziţiilor art. 149 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de 
pensii.

Cum în termenul legal de 45 zile de la momentul înregistrării contestaţiei, potrivit dispoziţiilor 
art. 149 alin. (4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii Comisia nu a emis o hotărâre  
care să soluţioneze contestaţia depusă, apreciază că lipsa acestui răspuns echivalează cu respingerea 
demersului.

Mai mult, acesta apreciază că lipseşte temeiul juridic al emiterii deciziei de revizuire a pensiei 
militare, în contextul în care prin Sentinţa civilă nr. 338/2010 pronunţată de către Curtea de Apel Cluj 
în  dosarul  nr.  1371/33/2010  s-a  dispus  „suspendarea  executării  HG  735/21  iulie  2010,  pentru 
recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor poliţiştilor 
şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii 



119/2010, privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, până la pronunţarea instanţei de fond." 
Sentinţa menţionată a rămasă definitivă în baza Deciziei nr. 38/07.01.2011 pronunţată de înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie.

Aşadar, emiterea deciziilor de recalculare s-a făcut în baza unui act normativ lipsit de orice 
efect juridic în temeiul sentinţei  civile mai sus arătate.  Având în vedere efectele „erga omnes" ale 
suspendării unui act administrativ prin decizii judecătoreşti rezultă că recalcularea pensiei  s-a făcut în 
temeiul unui act normativ lipsit de orice efect.

Decizia de revizuire emisă este lovită de nulitate absolută întrucât decizia de recalculare nu are 
temei juridic legal, fapt ce este de natură să determine nelegalitatea deciziei de revizuire contestate şi a 
cuantumului pensiei.

Recurentul invocă încălcarea dreptului de proprietate cu privire la modalitatea de calcul prin 
recalcularea pensiei la salariul mediu brut, extrapolând motivele ce stau la baza acesteia susţineri prin 
raportare  la  Legea  nr.  119/2010,  art.  1  din  Protocolul  Adiţional  nr.  1  la  Convenţia  Europeană  a 
Drepturilor Omului, Constituţia României, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, TCE.

De  asemenea,  face  sublinieri  cu  privire  la  discriminare  în  raport  de  alte  categorii  socio-
profesionale(magistraţi),  la  principiul  neretroactivităţii  legii  civile  ca  principiu  constituţional, 
principiul drepturilor câştigate.

Referitor  la  solicitările  formulate  în  subsidiar,  recurentul  mai  critică  decizia  de  revizuire  a 
pensiei şi pentru că în situaţia în care instituţiile abilitate ale statului nu identifică veniturile pe care le-
a realizat, este depunctat utilizându-se cuantumul soldei de grad şi al soldei de funcţie minime, fapt ce 
reprezintă  atât  o  încălcare  a  dreptului  de  proprietate,  cât  şi  o  încălcare  a  principiului  drepturilor 
câştigate.

Se mai invocă că în decizia de revizuire a pensiei recalculate sunt neclarităţi care au dus la o 
serie de suspiciuni în privinţa stabilirii cuantumului, respectiv imposibilitatea de a-şi verifica veniturile 
lunare  realizate  deoarece  nu  i  s-a  pus  la  dispoziţie  o  adeverinţă  completă,  primele  care  i-au  fost 
acordate şi al 13-lea salariu nu pot fi identificate.

Prin  întâmpinările  formulate pârâtul  Ministerul  Apărării  Naţionale,  în  nume propriu  şi  în  
calitate de reprezentant al Casei de pensii sectoriale, a solicitat respingerea recursului.

Analizând  actele  si  lucrările  dosarului,  din  perspectiva  criticilor  formulate  în  cererea  de  
recurs şi prin prisma apărărilor din întâmpinare, Curtea reţine următoarele: 

Primul motiv de recurs este nefondat. Astfel,  se reţine că într-adevăr prin sentinţa civilă nr. 
338/2010 a Curţii de Apel Cluj s-a dispus suspendarea executării HG 735/21 iulie 2010, însă prin acest 
motiv nu se aduc critici punctuale în ce priveşte modul de calcul a pensiei, pentru a se putea susţine 
imposibilitatea verificării legalităţii modului de calculul a pensiei. Ceea ce contestă în cauză recurentul 
este în fapt trecerea de la un sistem de pensie la altul, de la pensia militară la pensia publică bazată pe 
Legea  nr.  19/2000,  or  această  trecere  a  fost  reglementată  de  Legea  nr.  119/2010,  măsura  fiind 
constituţională, legală şi justificată, aşa cum au arătat Curtea Constituţională a României, Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie şi CEDO, iar principiile modului de calcul a pensiei se regăsesc în Legea nr. 
119/2010. 

Procesul de recalculare a pensiei s-a realizat în temeiul Legii nr. 119/2010, astfel că nu prezintă 
relevanţă faptul că prin hotărâre judecătorească au fost suspendate şi, ulterior, anulate dispoziţii ale HG 
nr. 735/2010, act normativ care reglementează doar metodologia efectivă de calcul a pensiei şi nu pune 
în discuţie trecerea la un nou sistem de stabilire a pensiilor militare.

Referitor la criticile formulate în recurs cu privire la fondul cauzei se vor reţine reperele cu 
caracter  obligatoriu,  stabilite  prin decizii  ale  Curţii  Constituţionale,  ale  Înaltei  Curţi  de Casaţie  şi 
Justiţie şi ale Curţii Europene a Drepturilor Omului:

În ceea ce priveşte controlul de constituţionalitate al Legii nr.119/2010,  exercitat în temeiul 
art.146 lit. a din Constituţie, prin Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010, Curtea Constituţională a statuat că 
prevederile  art.  1-5  şi  12  din  Legea  nr.  119/2010  sunt  constituţionale,  în  raport  cu  dispoziţiile 
constituţionale ale art. 15 alin. (2) - neretroactivitatea legii, art. 16 - egalitatea în drepturi, art. 44 - 
dreptul de proprietate privată, art. 47 alin. (1) - nivelul de trai şi dreptul la pensie, art. 53 - restrângerea  
exerciţiului  unor  drepturi,  art.  135  alin.  (2)  lit.  f)  privind  obligaţia  statului  de  a  asigura  crearea 
condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii.



Această  orientare  a  instanţei  constituţionale  a  fost  exprimată  şi  cu ocazia  soluţionării  unor 
excepţii  de  neconstituţionalitate  în  cauze  generate  de  aplicarea  Legii  nr.119/2010  -  ex.   Decizia 
nr.1579/13.12.2011.

Jurisprudenţa anterioară a Curţii Constituţionale în materie nu poate fi reţinută de instanţa de 
recurs, în condiţiile în care instanţa de contencios constituţional s-a pronunţat în mod diferit chiar în 
ceea ce priveşte dispoziţiile legale invocate de recurent.

În ceea ce priveşte recursul în interesul legii referitor la aplicarea Legii nr. 119/2010, Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr. 29/12.12.2011 (aplicabilă pentru identitate de raţiune şi în 
cazul recalculării pensiilor militare de stat, aşa cum rezultă în mod expres din considerentele deciziei) 
a concluzionat, pe baza aspectelor analizate de către Curtea Constituţională prin Deciziile nr. 871 şi nr. 
873/2010 cu privire la neretroactivitatea legii şi la discriminare,  că „(…)Instanţele judecătoreşti nu 
erau  în  drept  să  facă aprecieri  asupra unor  critici  de neconstituţionalitate,  sub aspectul  respectării 
principiului neretroactivităţii  legii,  formulate de părţile din litigiile deduse judecăţii  şi care au fost 
soluţionate diferit.

    De asemenea, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a efectuat o analiză de compatibilitate cu 
art.1 din Protocolul nr.1, adiţional la Convenţie, reţinând în esenţă că pensiile de serviciu, stabilite în 
temeiul  actelor  normative  speciale  în  baza  cărora  cei  vizaţi  le  încasau,  reprezintă  un  "interes 
patrimonial" ce intră în sfera de protecţie a art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, că Legea 119/2010 reprezintă o ingerinţă din 
perspectiva dreptului de proprietate, ingerinţă care este legală şi urmăreşte un scop legitim.

    Înalta Curte a constatat însă că analiza cerinţei privind existenţa "raportului rezonabil de 
proporţionalitate" a fost sursa practicii neunitare ce a condus la iniţierea prezentului recurs în interesul 
legii, întrucât instanţele nu au aplicat testul justului echilibru în funcţie de circumstanţele concrete ale 
fiecărei cauze; pe de altă parte, nici "ingerinţa" nu a fost analizată în toate cazurile din perspectiva 
"dreptului la respectarea bunurilor" (regula generală şi, totodată, prima normă din art. 1 din Protocolul 
nr. 1), ci precum o încălcare de tipul "privării de proprietate" (cea de-a doua normă din acelaşi text).

    Astfel, prin recalcularea pensiilor speciale, cei vizaţi şi-au văzut limitat dreptul cu sume 
diferite care se încadrează procentual între 30% şi 80%, uneori chiar mai mult, ca efect al suprimării  
beneficiului ce reprezenta suplimentul acordat de la bugetul de stat (deci, cu partea necontributivă) 
care a variat de la o categorie profesională la alta, iar în cadrul aceleiaşi categorii, de la o persoană la 
alta, potrivit condiţiilor prevăzute de legea ce definea fiecare statut profesional în parte şi calificarea 
fiecărui beneficiar pentru obţinerea pensiei  speciale;  din analiza jurisprudenţei ataşate recursului în 
interesul legii se constată însă că instanţele judecătoreşti nu au stabilit în mod riguros, în concret, acest 
element ce reprezintă o circumstanţă importantă în identificarea premiselor de analiză a raportului de 
proporţionalitate,  fiind  util  a  se  observa  proporţia  reducerii  beneficiului  social  în  discuţie  pentru 
reclamantul cauzei, iar nu indicarea unei marje generale a diminuării pensiilor speciale pentru toate 
categoriile de persoane vizate de Legea nr. 119/2010.

    Or, instanţa europeană însăşi, în aplicarea acestui test de proporţionalitate, analizează situaţia 
reclamantului din fiecare cauză, determină anumite circumstanţe particulare în plângerile pe care le 
soluţionează, se raportează în mod necesar la situaţia de fapt pe care ea însăşi a reţinut-o în legătură cu 
respectiva plângere şi, numai pe baza acestui ansamblu de constatări, conchide asupra raportului de 
proporţionalitate, fără a stabili vreodată o concluzie cu caracter general, chiar referitoare la o anumită 
categorie vizată de "ingerinţă", în afara statutului de "victimă" (dacă se au în vedere cauzele cu mai 
mulţi reclamanţi - de exemplu, Aizpurua Ortiz ş.a. împotriva Spaniei). Apoi, se reţine că raportul de 
proporţionalitate  este  compromis  dacă  acel  reclamant  suportă  o  sarcină  individuală  excesivă, 
exorbitantă, care excedează marjei de apreciere a statului în reglementarea aspectelor legate de politica 
sa socială (marjă care,  în acest domeniu,  este una extensivă);  asemenea concluzii  sunt stabilite,  de 
exemplu, când reclamantul este lipsit total de respectivul beneficiu social ori când acestuia i-au fost 
suprimate integral mijloacele de subzistenţă.

    În acelaşi timp, fără a fi limitative, în ansamblul circumstanţelor obiective de analiză, ar 
putea fi avute în vedere criterii precum indemnizaţia socială pentru pensionari (prevăzută de art. 7 din 
Legea  nr.  118/2010  privind  unele  măsuri  necesare  în  vederea  restabilirii  echilibrului  bugetar)  ori 
pensia medie lunară, după cum vor trebui identificate circumstanţele particulare ale cauzei.



    Este esenţial a se constata că în privinţa fiecărui reclamant în parte a fost depăşit un anumit  
"prag de dificultate" pentru ca instanţa europeană însăşi să constate o încălcare a drepturilor ocrotite de 
art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale (cum se reţine, de exemplu, în Decizia asupra admisibilităţii în Cauza Hasani împotriva 
Croaţiei).

    Totodată, este necesar a se preciza că în analiza raportului de proporţionalitate instanţele 
trebuie  să  urmărească  raţionamentul  Curţii  Europene  a  Drepturilor  Omului  în  plângerile  vizând 
încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie şi în care Curtea însăşi a analizat tipuri de 
"ingerinţe" în dreptul la respectarea bunurilor prin măsuri legislative adoptate de stat în prestaţiile de 
asigurări  sociale,  iar  nu să se  recurgă la  specia  proximă (încălcări  ale  art.  1  din Protocolul  nr.  1 
adiţional, de tipul privării de proprietate) ori la alte cauze prin care au fost reclamate alte încălcări 
(chiar perspectiva analizării discriminării în legătură cu art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional având alţi 
parametri de evaluare).

    Înalta Curte are în vedere jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (Cauza Hasani 
împotriva Croaţiei  - decizie de admisibilitate din 30 septembrie 2010, Cauza Rasmussen împotriva 
Poloniei,  Cauza  Banfield  împotriva  Regatului  Unit  al  Marii  Britanii  şi  Irlandei  de  Nord  din  18 
octombrie 2005, Cauza Callejas împotriva Spaniei din 18 iunie 2002 - decizie asupra admisibilităţii, 
Cauza  Maggio  ş.a.  împotriva  Italiei  din  31  mai  2011,  Cauza  Moskal  împotriva  Poloniei  din  15 
septembrie 2009, Cauza Kjartan Asmundsson împotriva Islandei) în cauze în care statele contractante 
au adoptat  măsuri  legislative  prin care au suprimat  sau au limitat,  pentru viitor,  plata  unor pensii 
speciale sau a altor beneficii sociale aflate în plată.

    În  raport  cu  jurisprudenţa  Curţii  Europene  a  Drepturilor  Omului  reiese  că  stabilirea 
raportului  de proporţionalitate  nu este  decât  o  chestiune  de apreciere  în  fiecare  cauză în  parte,  în 
funcţie de circumstanţele sale particulare.(…)”

Prin   Decizia  de  inadmisibilitate  din  7  februarie  2012  a   Curţii  Europene  a  Drepturilor  
Omului în cauzele conexate Ana Maria Frimu, Judita Vilma, Edita Tanko, Marta Molnar şi Lucia  
Gheţiu împotriva României s-a reţinut că:.

„Curtea a reiterat că, deşi articolul 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie garantează plata 
prestaţiilor sociale pentru persoanele care au achitat contribuţii la bugetul asigurărilor sociale, acest 
lucru nu poate fi interpretat ca oferind dreptul la acordarea unei pensii într-un cuantum determinat (a se 
vedea, în special, Skorkiewicz c. Poloniei, decizia din 1 iunie 1999, nr. 39860/98; decizia Jankovic c.  
Croaţiei, nr. 43440/98; decizia Kuna c. Germaniei, nr. 52449/99; Blanco Callejas c. Spaniei, decizia 
din 18 iunie 2002, nr. 64100/00, şi  Maggio şi alţii c. Italiei, 31 mai 2011, nr. 46286/09, 52851/08, 
53727/08, 54486/08 şi 56001/08, par. 55).

Statele părţi la Convenţie dispun de o marjă largă de apreciere pentru reglementarea politicii lor 
sociale. Curtea a reamintit, în acest sens, dată fiind cunoaşterea directă a propriei societăţi şi a nevoilor 
sale, că autorităţile naţionale sunt, în principiu, cel mai bine plasate pentru a alege mijloacele cele mai 
adecvate în atingerea scopului stabilirii unui echilibru între cheltuielile şi veniturile publice, iar Curtea 
respectă alegerea lor, cu excepţia cazului în care aceste mijloace se dovedesc în mod evident lipsite de 
un temei rezonabil (Jankovic, citată anterior;  Kuna, citată anterior, şi  Mihăieş şi Senteş c. României, 
decizia  din 6 decembrie  2011, nr. 44232 /11 şi 44605/11).  În speţă,  Curtea a subliniat  că reforma 
sistemelor  de  pensii  a  fost  fundamentată  pe  motivele  obiective  invocate  la  adoptarea  Legii  nr. 
119/2010,  şi  anume contextul  economic  actual  şi  corectarea  inegalităţilor  existente  între  diferitele 
sisteme de pensii.

De asemenea, Curtea a luat act de faptul că pensia datorată reclamantelor, în baza contribuţiilor 
la bugetul asigurărilor sociale, plătite de acestea în cursul anilor de serviciu, nu a fost în niciun fel 
afectată de reformă şi acestea au pierdut doar suplimentul la pensie, care era acoperit integral de la 
bugetul de stat şi care reprezenta un avantaj de care au beneficiat în calitate de personal auxiliar al  
instanţelor.

În această privinţă, Curtea a considerat că reducerea pensiilor reclamantelor, deşi substanţială, 
constituia o modalitate de a integra aceste pensii în regimul general al pensiilor, prevăzut de Legea nr. 
19/2000, pentru a echilibra bugetul şi a corecta diferenţele existente între sistemele de pensie. Ca şi 
Curtea Constituţională, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că aceste motive nu pot fi 
considerate drept nerezonabile sau disproporţionate. De  asemenea,  Curtea  a  reţinut  că  reforma 



sistemului de pensii nu a avut un efect retroactiv şi nu a adus atingere drepturilor la prestaţii sociale, 
dobândite în temeiul contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale, achitate în timpul anilor de serviciu.

În ceea ce priveşte diferenţa de tratament, în raport de alte categorii de pensionari, Curtea a 
constatat că o diferenţă este discriminatorie, în sensul art. 14 din Convenţie, în cazul în care nu are nici  
o justificare obiectivă şi rezonabilă. În speţă, Curtea Europeană a reţinut faptul că foştii poliţişti se 
bucură în continuare de un mod de calcul favorabil al pensiilor lor, dar acest lucru ţine, de asemenea,  
de marja de apreciere a statului. În orice caz, trebuie remarcat faptul că această diferenţă nu este una 
lipsită de justificare, iar Curtea Constituţională a concluzionat că natura profesiei constituie motivul 
acordării anumitor privilegii. Având în vedere aceste  considerente,  Curtea a  considerat  că măsurile 
criticate de reclamante nu le-au determinat pe acestea să suporte o sarcină disproporţionată şi excesivă, 
incompatibilă cu dreptul de proprietate şi nu au fost în mod nejustificat discriminate în comparaţie cu 
alţi pensionari.”

De asemenea, în cauza Abaluţă şi alţii c/a României, Curtea a respins ca inadmisibilă cererea 
reclamanţilor, pensionari militari, prin care aceştia s-au plâns de faptul că măsurile legislative adoptate 
prin  Legea  nr.  119/2010,  HG nr.  735/2010  şi  ulterior  prin  OUG nr.  1/2011,  ce  au  avut  ca  efect  
diminuarea pensiilor lor, încalcă prevederile  art.  1 din Protocolul  nr. 1 la Convenţie şi art.  14 din 
Convenţie.

Astfel,  Curtea a  reţinut  faptul  că Statele  părţi  la  Convenţie  se  bucură de o mare  marjă  de 
apreciere în ceea ce priveşte reglementarea politicilor sociale iar reducerea pensiilor reclamanţilor a  
constituit o modalitate de a integra aceste pensii în regimul general al pensiilor, prevăzut de Legea nr. 
263/2010, pentru a echilibra bugetul de Stat şi a corecta diferenţele existente între diferitele sisteme de 
pensie. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că aceste motive nu pot fi considerate drept  
nerezonabile sau disproporţionate şi, de asemenea, că reforma sistemului de pensii nu a avut un efect  
retroactiv iar durata în care reclamanţii au prestat serviciul militar a fost asimilată perioadelor de  
cotizaţie în sensul legii. 

În ceea ce priveşte diferenţa de tratament, în raport de alte categorii de pensionari, Curtea a 
constatat că o diferenţă este discriminatorie, în sensul art. 14 din Convenţie, în cazul în care nu are nici  
o justificare obiectivă şi rezonabilă.

În raport de aceste dezlegări şi statuări obligatorii, Curtea apreciază ca fiind nefondate criticile 
invocate  în  recurs  cu  privire  la  încălcarea  dreptului  de  proprietate,  existenţa  unei  discriminări, 
încălcarea  principiului  dreptului  câştigat,  încălcarea  principiului  previzibilităţii  legii,  încălcarea 
principiului neretroactivităţii.

De asemenea, în condiţiile în care în concret pensia reclamantului s-a diminuat de la 3.282 la 
2229 lei, fiind superioară pensiei medii pentru limită de vârstă în luna ianuarie 2011 în România, iar 
reclamantul  nu  a  invocat  alte  criterii  care  să  fie  avute  în  vedere  la  stabilirea  raportului  de 
proporţionalitate,  având în vedere  şi  Decizia  nr.  29/2011 pronunţată  de Înalta  Curte  de Casaţie  şi 
Justiţie, în care se evidenţiază că în raport de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului este 
necesar să se analizeze situaţia particulară a fiecărui reclamant, Curtea de Apel apreciază, la fel ca şi 
instanţa de fond, că în raport de probele administrate reclamantul nu suportă o sarcină individuală 
excesivă, de natură a aprecia că nu ar fi respectat raportul de proporţionalitate între mijloacele utilizate  
şi scopul urmărit.

În ceea ce priveşte motivele de recurs invocate în subsidiar, se reţine referitor la existenţa unor 
diferenţe între veniturile prevăzute în Anexa 1 din OUG 1/2011 şi cele înscrise în anexa deciziei de 
revizuire, că în conformitate cu  art. 1 alin. 4 din OUG 1/2011 „în cazul pensiilor prevăzute la alin. (1), 
pentru care, până cel mai târziu la data de 31 octombrie 2011, nu pot fi identificate veniturile realizate 
lunar pentru anumite perioade, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizează cuantumul soldei de 
grad şi al soldei de funcţie minime corespunzătoare gradului militar deţinut, conform anexei nr. 1, dar 
nu mai puţin de salariul mediu brut/net pe economie, iar pentru perioada anterioară anului 1952 se 
utilizează salariul mediu brut pe economie”.

În  consecinţă,  potrivit  prevederilor  exprese  ale  dispoziţiei  legale  menţionate,  veniturile 
menţionate  în  Anexa 1 din OUG 1/2011 se pot  utiliza  la  determinarea  pensiei  revizuite  numai  în 
situaţia  în  care  nu au fost  identificate  veniturile  lunare individuale  realizate,  recurentul  nefiind  în 
această  situaţie  întrucât  pentru determinarea pensiei  sale s-au utilizat  veniturile  pe care acesta le-a 
obţinut în desfăşurarea activităţii.



De asemenea, la dosarul de fond s-a depus copia dosarului de pensie al reclamantului,  care 
conţine şi Adeverinţa nr. 1796/08.06.2011 cu privire la situaţia veniturilor realizate lunar, astfel încât, 
contrar celor invocate în recurs, reclamantul avea posibilitatea să le verifice (inclusiv sub aspectul 
naturii veniturilor şi a perioadei în care nu au fost luate în considerare) şi să formuleze critici concrete 
în acest sens, indicarea cu titlu general că nu i-au fost acordate primele şi al 13-lea salariu fiind mult 
prea generală pentru a permite o analiză a instanţei cu privire la acest aspect. 

În raport de aceste considerente, Curtea constată că sentinţa instanţei de fond a fost pronunţată 
cu interpretarea corectă a probelor administrate în cauză şi cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor 
legale. 

Faţă de cele reţinute, neexistând motive de modificare sau casare a hotărârii, conform art. 304 
pct. 9 sau 3041 Cod procedură civilă, se va respinge recursul ca nefondat.

.Notă. În acelaşi sens, Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 252/R din 28 
ianuarie 2013 şi decizia civilă nr. 256/R din 28 ianuarie 2013.

16. Competenţa generală a instanţelor judecătoreşti. Contestarea 
deciziei de revizuire a pensiei deserviciu. Competenţa tribunalului, iar nu a 
Comisiei Centrale de contestaţii din cadrul Ministerului Administraţiei şi 

Internelor
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 255/R din 28 ianuarie 2013 

Prin  sentinţa  civilă  nr.  10200  din  08.10.2012  a  Tribunalului  Cluj,  a  fost  admisă  excepţia 
necompetentei generale a instanţei invocată din oficiu.

A fost respinsă acţiunea formulata de reclamanţii J.I., R.G, U.Ş. ş.a. împotriva pârâţilor Casa de 
Pensii  Sectoriala  a  Ministerului  Apărării  Naţionale  Bucureşti  şi  Ministerul  Apărării  Naţionale 
Bucureşti, având ca obiect drepturi de asigurări sociale.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:
Potrivit   prevederilor  art.  149 alin.1  din  Legea  nr.  263/2010,  deciziile  de pensie  emise  de 

Casele de pensii sectoriale pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisia de 
contestaţii care funcţionează  în cadrul M.Ap.N.

Comisia  de  Contestaţii  din  cadrul  M.Ap.N.  este  un  organism  de  verificare  creat  la  nivel 
naţional care examinează şi hotărăşte asupra deciziilor de pensie emise de casa sectorială de pensie, 
contestate de către titulari şi care urmăreşte aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare.

Această comisie are ca atribuţie principală stabilită de către legiuitor soluţionarea contestaţiilor 
împotriva deciziilor de pensie emise în condiţiile O.U.G. nr. 1/2011.

În activitatea de soluţionare a acestor contestaţii, comisia adoptă hotărâri care pot fi contestate 
la tribunalul competent, aşa cum prevăd art. 150 alin.3 şi art. 151 alin.1 şi art. 153 alin.1 lit. d din 
Legea nr. 263/2010.

După cum se poate  observa din conţinutul  acestor prevederi legale, soluţionarea contestaţiilor 
privind deciziile  de revizuire a pensiilor militare emise în baza OUG nr. 1/2011 a fost atribuită prin 
Legea nr. 263/2010, Comisiilor de contestaţii din cadrul M.Ap.N. 

Tribunalul Cluj a fost sesizat cu o cauză care este de competenţa Comisiei de Contestaţii din 
cadrul  M.Ap.N.  şi  nu  poate  soluţiona  această  cauză  întrucât  ar  încălca  competenţa  generală,  iar 
hotărârea pe care ar pronunţa-o ar fi lovită de nulitate absolută.

In această situaţie, instanţa a admis excepţia necompetenţei generale invocată din oficiu şi a 
respins cererea reclamanţilor privitoare la petitul referitor la anularea deciziilor de revizuire a pensiei 
ca urmare a admiterii excepţiei.

Petitul privind menţinerea deciziilor de pensie emise în perioada 1998 -  2009 în temeiul Legii 
nr. 164/2001 şi cererea privind plata diferenţelor a fost respinse întrucât această lege a fost abrogată, 
iar la data formulării cererii de chemare în judecată pensia de serviciu nu mai există, reclamanţii având 
o pensie în sistemul public aşa cum prevede Legea 119/2010.

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs reclamanţii, solicitând casarea sentinţei atacate 
cu trimiterea spre rejudecare aceleiaşi instanţe, în vederea judecării fondului cauzei.

În motivarea recursului recurenţii susţin că au contestat la instanţa de fond atât deciziile de 
revizuire a pensiilor, cât şi hotărârile de soluţionare a contestaţiilor ale comisiei ministerului, aşa  cum 
poate fi observat din textul contestaţiei depuse la dosar. Neavând aceste hotărâri, nu au putut indica 



numărul acestora, aceştia referindu-se la ele în eventualitatea că, deşi trecuse termenul de 45 de zile 
pentru soluţionare, poate vor apărea în timpul procesului.

Contrat celor afirmate de către instanţa de fond, aşa cum au arătat,  s-au adresat conform legii, 
în termenul legal, cu contestaţie la comisia de soluţionare a contestaţiilor, care avea la dispoziţie 45 de 
zile pentru a da răspunsul cerut, conform Legii nr. 263/2010, art.150 alin.4.

Recurenţii mai arată că nici până în prezent nu au primit respectivele hotărâri şi apreciază că au 
efectuat  procedura  prealabilă  cerută  de  lege  şi  pentru  care  solicită  casarea  sentinţei  atacate,  cu 
trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe pentru judecarea pe fond a cauzei.

Prin  întâmpinarea  înregistrată  la  data  de  22  ianuarie  2013  pârâtul  Ministerul  Apărării  
Naţionale Bucureşti a solicitat respingerea recursului declarat de reclamanţi, cu menţinerea hotărârii 
atacate ca fiind temeinică şi legală.

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

Obiectul  prezentei  cauze  îl  constituie  contestarea  deciziilor  de  revizuire  ale  pensiilor 
recurenţilor în temeiul OUG 1/2011.

Prin  considerentele  hotărârii  recurate,  prima  instanţă  a  reţinut  că  nu  este  de  competenţa 
generală a instanţelor judecătoreşti soluţionarea contestaţiei îndreptată împotriva deciziei de pensie, 
raportat la faptul că în temeiul Legii nr. 263/2010, această competenţă ar reveni Comisiei Centrale de 
Contestaţii.

Contrar celor reţinute de instanţa de fond în analiza excepţiei necompetenţei generale, Curtea 
apreciază că se impunea respingerea ca neîntemeiată a acestei excepţii. 

Astfel,  reclamanţii  au  contestat  deciziile  de  revizuire  la  Comisia  de  Contestaţii  care 
funcţionează  în  cadrul  Ministerului  Administraţiei  şi  Internelor,  anexând  contestaţia  la  cererea  de 
chemare în judecată. Cu excepţia contestaţiei formulate de recurentul U.Ş. (soluţionată prin Decizia nr. 
1654/02.03.2012), în cauză nu s-a făcut dovada soluţionării contestaţiei pe care ceilalţi reclamanţi au 
formulat-o împotriva deciziilor de revizuire la comisia de contestaţii.

Conform art. 22 din Anexa 3 a OUG 1/2011 „ (1) Împotriva deciziilor de pensie revizuite se 
poate introduce contestaţie, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile de contestaţii care 
funcţionează  în  cadrul  Ministerului  Apărării  Naţionale,  Ministerului  Administraţiei  şi  Internelor  şi 
Serviciului  Român  de  Informaţii.  (2)  Deciziile  comisiilor  de  contestaţii  pot  fi  atacate  în  instanţă, 
potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi 
completările ulterioare”.

Potrivit prevederilor art. 150 alin. 4 din Legea 263/2010 termenul de soluţionare a contestaţiei 
este e 45 de zile de la data înregistrării acesteia, iar conform art. 151 alin. 2 din Legea nr. 263/2010, 
hotărârile comisiei de contestaţii pot fi atacate la instanţa judecătorească competentă, în termen de 30 
de zile de la comunicare.

Deşi  aparent,  din  modul  de  formulare  al  art.  155 lit.  d  al  Legii  nr.  263/2010,  ar  reieşi  că 
tribunalele soluţionează în primă instanţă doar contestaţiile îndreptate împotriva hotărârilor Comisiei 
Centrale de Contestaţii,  o atare interpretare este eronată, deoarece ar însemna ca în situaţia în care 
comisia  de contestaţii  nu soluţionează  contestaţia,  cum este  cazul  în  speţă,  asiguratul  să nu poată 
formula plângere împotriva refuzului nejustificat de soluţionare.  De asemenea,  în condiţiile în care 
legea  prevede  termene  imperative  pentru  contestarea  deciziei,  respectiv  a  hotărârii  comisiei  de 
contestaţii de către asigurat, Curtea apreciază că ar fi excesiv să i se pretindă acestuia ca în ipoteza în 
care comisia de contestaţii nu soluţionează contestaţia în termenul de 45 de zile prevăzut de lege, să 
formuleze acţiune în instanţă numai după soluţionarea contestaţiei, mai ales în condiţiile în care există 
posibilitatea ca aceasta să nu fie soluţionată sau să fie soluţionată cu mult după împlinirea termenului 
prevăzut de lege.

Pe  de  altă  parte,  art.  149 alin.  2  din  Legea  nr.  263/2010  prevede  expres  că  procedura  de 
examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă o procedură administrativă prealabilă obligatorie, 
fără caracter jurisdicţional.

Însă, dispoziţiile art. 109 alin. 4 Cod procedură civilă, stabilesc că „neîndeplinirea procedurii 
prealabile nu poate fi invocată decât de către pârât prin întâmpinare, sub sancţiunea decăderii”, aşadar 
doar până la prima zi de înfăţişare în faţa primei instanţe.



În speţă, se constată că pârâtele nu au invocat în faţa primei instanţe lipsa procedurii prealabile, 
astfel  încât,  în  condiţiile  în  care  instanţa  nu  putea  invoca  din  oficiu  neîndeplinirea  procedurii 
prealabile, excepţia necompetenţei generale (prin care, de fapt, s-a invocat nerespectarea procedurii 
prealabile) a fost soluţionată eronat şi din această perspectivă.

Ca atare, nu se poate susţine că deciziile de pensie sunt excluse sferei controlului jurisdicţional, 
motiv pentru care, Curtea apreciază că se impunea soluţionarea pe fond a litigiului, iar judecătorul 
fondului soluţionând cauza pe calea excepţiei, a încălcat prevederile privitoare la competenţă cuprinse 
în art.  2 pct.  4 din Codul de procedură civilă  raportat  la art.  155 din Legea nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii.

În acelaşi sens a statuat şi Curtea Constituţională prin Decizia nr. 956/13.11.2012 prin care s-a 
constatat  că dispoziţiile art.  151 alin.  (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice  sunt  constituţionale  în  măsura  în  care  se  interpretează  că  nesoluţionarea  contestaţiilor  şi 
necomunicarea  în  termenul  legal  a  hotărârilor  Comisiei  Centrale  de  Contestaţii,  respectiv  ale 
comisiilor  de  contestaţii  care  funcţionează  în  cadrul  Ministerului  Apărării  Naţionale,  Ministerului 
Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii nu împiedică accesul la justiţie.

Pentru aceste considerente, întrucât prima instanţă a soluţionat cauza pe excepţie, fără a intra în 
cercetarea fondului, în temeiul dispoziţiilor art. 312 alin. 1 şi art. 312 alin. 5 C.proc.civ. va admite 
recursul, va dispune casarea sentinţei atacate şi va trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Notă. În acelaşi sens, Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 268/R din 29 
ianuarie 2013.

17. Recalculare pensie. Luarea în considerare la stabilirea punctajului 
mediu anual şi a cuantumului pensiei, a sporului în acord global

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 267/R din 29 ianuarie 2013 

Prin sentinţa  civilă  nr. 11684/08.11.2012, pronunţată  de Tribunalul  Cluj  s-a admis  acţiunea 
civilă formulata de reclamanta B.M., împotriva pârâtei CASA JUDETEANA DE PENSII CLUJ şi în 
consecinţă:

A fost obligată pârâta să recalculeze pensia cuvenită reclamantei cu luarea în considerare, la 
stabilirea  punctajului mediu anual şi a cuantumului pensiei,l a  sporului in acord global menţionat în 
Adeverinţele nr.2557/25.05.2005 si nr.2491/19.05.2005 emise de  SC I. SA BUCURESTI, începând cu 
data de 01.10.2011.

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut următoarele: 
Reclamanta beneficiază de pensie pentru munca depusă şi limită de vârstă  conform Deciziei de 

pensionare  nr.  209925/02.03.2012, drepturile  de pensie  ale acesteia  au fost  stabilite  în funcţie  de 
salariile tarifare de încadrare cuprinse în carnetul de muncă seria O.G. nr. 209996.

 La data de 06.09.2011 reclamanta a depus la pârâtă cererea înregistrată sub nr. 188372-81347 
prin  care  a  solicitat  recalcularea  pensiei  si  în  funcţie  de  veniturile  dovedite  cu  Adeverinţele   nr. 
2557/25.05.2005 si 2491/19.05.2005 din care rezultă că a beneficiat de venituri suplimentare faţă de 
cele înscrise în carnetul său de muncă, adeverinţe eliberate de S.C. I. S.A.

La această cerere pârâta i-a răspuns că nu îi ia în considerare activitatea desfăşurată în acord 
global potrivit dispoziţiilor din anexa nr. 15 pct.VI din Legea nr. 263/2011.

Din Adeverinţele  nr. 2557/25.05.2005 si 2491/19.05.2005  şi copia dosarului de pensie, rezultă 
că reclamanta a beneficiat de sporul pentru acord global, spor care nu a fost luat în considerare la 
stabilirea drepturilor de pensie.

Raportându-se la prevederile art. 107  alin.3 si 5 din Legea nr. 263/2010 şi ale pct.VI din Anexa 
nr. 15 a H.G nr. 257/2011 privind  Normele de aplicare a Legii nr. 263/2010, instanţa a reţinut că  
reclamanta  nu este îndreptăţită să i se recalculeze pensia în raport cu veniturile realizate cu titlu de 
regie  si  premii  deoarece acestea nu făceau parte  din baza de calcul  al  pensiei,  indiferent  de plata 
contribuţiei sociale. 

Referitor la veniturile realizate în acord global, Inalta Curte de Casatie si Justiţie, prin Decizia 
nr.  19/17.10.2011,  dată  în  soluţionarea  unui  recurs  în  interesul  legii  a  stabilit  că  în  interpretarea 
dispoziţiilor art. 2 lit. e, art. 78 şi art. 164 alin.1 si alin.2 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public 



de pensii  şi  alte  drepturi  de asigurări  sociale  şi  ale  art.  1 si  art.  2  din O.U.G. nr.  4/2005 privind  
recalcularea pensiilor din sistemul public „formele de retribuire obţinute pentru prestarea muncii în 
acord global, prevăzute de art. 12 alin.1 lit. a din Legea retribuirii după cantitatea si calitatea muncii nr. 
57/1974, vor fi luate în considerare la stabilirea si recalcularea pensiilor din sistemul public, dacă au 
fost incluse în salariul brut si, dacă pentru acestea, s-a plătit contribuţia de asigurări sociale la sistemul 
public de pensie”.

Reglementarea anterioară este similară cu cea din Legea nr. 263/2010 si ca atare, concluziile 
reţinute de către Înalta Curte de Casaţie si Justiţie sunt aplicabile si în cazul cererilor de recalculare a 
pensiei întemeiate pe veniturile realizate în acord global, formulate în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 
263/2010. 

Aşa  cum  s-a  arătat  mai  sus,  din  analiza  buletinului  de  calcul  aferent  Deciziei  nr. 
81347/06.09.2011, rezultă că reclamantei nu i s-a luat în considerare datele din adeverinţele anterior 
menţionate pe perioada 16.03.1966-16.05.1991.

Din adeverinţele depuse rezultă în mod expres care sunt sporurile obţinute de reclamantă, iar nu 
veniturile brute ale acesteia si, ca atare, instanţa a considerat că la recalcularea pensiei reclamantei 
trebuie luate în considerare veniturile menţionate.

Faţă de cele ce preced, în temeiul art. 253 lit.f şi g raportat la art. 256 din Legea nr. 263/2010,  
instanţa a apreciat că cererea reclamantei este întemeiată, admiţând-o conform dispozitivului sentinţei. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta Casa Judeţeană de Pensii Cluj, solicitând 
modificarea sentinţei recurate, în sensul respingerii acţiunii. 

În  motivarea  recursului  se  arată  că  reclamantul  citează  o  lege  abrogată,  anume  Legea  nr. 
19/2000, completată cu Ordinul nr.  680/2007, de asemenea abrogat.

Decizia nr. 19/2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se referă tot la legea abrogată, Legea nr. 
19/2000, astfel că nu poate acoperi cele exprimate în Legea nr. 263/2010.

Incidentă  în  cauză  este  Legea  nr.  263/2010,  în  vigoare  la  01.01.2011,  ale  cărei  Norme de 
aplicare sunt cuprinse în H.G. nr. 257/2011.

Menţionează recurentul că în opinia Curţii Constituţionale, problema dacă aceste venituri au 
făcut sau nu parte din baza de calcul al pensiilor constituie problemă de fapt şi de aplicare a legii a 
căror soluţionare intră în competenţa exclusivă a instanţelor judecătoreşti.

Doar „neluarea în considerare a unor sume care au constituit baza de calcul al contribuţiei de 
asigurări sociale echivalează cu o încălcare a principiului contributivităţii”. Or, în cazul de faţă Anexa 
nr. 15 pct. VI exclude expres aceste sume din calculul pensiei:

„Menţiune: Nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual întrucât nu au făcut 
parte din bază de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001: - formele de 
retribuire în acord sau cu bucata,  în regie ori după timp, pe bază de tarife sau cote procentuale;  -  
participarea  la  beneficii  a  oamenilor  muncii  din unităţile  economice;  -  premiile  anuale şi  premiile 
acordate  în  cursul  anului  pentru  realizări  deosebite;  -  recompensele  cu  caracter  limitat,  acordate 
personalului din unele sectoare de activitate; - diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de 
delegare,  detaşare şi transfer; drepturile de autor;  - drepturile plătite potrivit  dispoziţiilor legale,  în 
cazul desfacerii contractului de muncă; - al treisprezecelea salariu; formele de retribuire definite sub 
sintagma "plata cu ora", acordate cadrelor didactice şi specialiştilor din producţie sau din alte domenii 
de activitate  pentru activitatea didactică de predare,  seminare,  lucrări  practice,  desfăşurate  în afara 
obligaţiilor de muncă de la funcţia de bază, pentru acoperirea unor posturi vacante sau ai căror titulari 
lipseau temporar,  precum şi pentru îndeplinirea unor activităţi  didactice pentru care nu se justifică 
înfiinţarea unor posturi; - formele de retribuire pentru "orele suplimentare" realizate peste programul 
normal de lucru; - sporul acordat pentru personalul didactic care îndrumă practica psihopedagogică şi 
care asigură perfecţionarea de specialitate a învăţătorilor şi educatorilor; - indemnizaţiile de muncă 
nenormată; compensaţiile acordate conform Decretelor nr. 46/1982 şi nr. 240/1982; - alte sporuri care 
nu au avut caracter permanent”.

 De asemenea,  în Decizia nr.  990/2009 a Curţii Constituţionale se arată că „dacă s-au încasat 
sau nu contribuţii de asigurări sociale de stat pentru veniturile excluse de la stabilirea punctajului anual 
intră în competenţa exclusivă a instanţelor judecătoreşti”.

În subsidiar, recurenta arată că potrivit Deciziei nr. 19/2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
se constată de către instanţele învestite cu cereri de recalculare a pensiilor dacă pentru sumele salariale, 



reprezentând venituri suplimentare pentru munca în acord, angajatorul a plătit contribuţia de asigurări 
sociale la sistemul public de pensii.

În aceste condiţii, recurenta solicită instanţei să observe că expresia folosită este una generală, 
şi anume: „s-a plătit CAS şi contribuţia pentru pensia suplimentară conform legilor în vigoare”, ceea 
ce nu indică fără dubiu contributivitatea sumelor din adeverinţă.

Recurenta mai invocă şi prevederile art. 165 alin. 3 şi 4 din legea nr. 263/2010 prin care se  
reglementează sporul de vechime care se utilizează la stabilirea punctajelor lunare.

În drept, recurenta a invocat prevederile art. 299, art. 3041 şi art. 312 cod. proc. civ.
Examinând cauza prin prisma motivelor de recurs invocate şi a dispoziţiilor legale aplicabile,  

Curtea constată că recursul declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii Cluj este nefondat, având în 
vedere următoarele considerente:

Din  adeverinţele  nr.2557/25.05.2005  si  nr.2491/19.05.2005  emise  de   SC  I.  SA Bucureşti 
rezultă că în perioada 1979 - 1983 reclamanta a realizat venituri suplimentare la retribuţia tarifară de 
încadrare,  respectiv  la  salariul  de  bază,  sub  forma  veniturilor  din  acord  global.  S-a  menţionat  în 
adeverinţa  nr.  2557/25.05.2005,  care  completează  adeverinţa  nr.  2491/19.05.2005,  că  veniturile 
respective au fost incluse în baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, conform art. 1 din 
Decretul  nr.  389/1972,  conform căruia  angajatorii  au  fost  obligaţi  să  verse la  bugetul  asigurărilor 
sociale de stat o contribuţie de 15% asupra câştigului brut realizat de personalul lor salariat indiferent 
de forma în care s-au realizat aceste venituri. 

Se constată astfel ca fiind nefondate criticile recurentei prin care se susţine că prin adeverinţă 
nu se indică fără dubiu contributivitatea acestor venituri. 

Curtea  reţine  că  în  speţă,  procedura  de  recalculare  a  pensiei  cuvenite  reclamantei  este 
reglementată  de  Legea  nr.  263/2010 privind  sistemul  unitar  de  pensii  publice,  întrucât  cererea  de 
recalculare a  fost  formulată  ulterior  intrării  în vigoare a acestui  act  normativ,  respectiv  la data  de 
06.09.2011.

Astfel,  potrivit  prevederilor  art.  107  alin.  3  şi  5  din  Legea  nr.  263/2010,  pensia  poate  fi  
recalculată prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la 
stabilirea acesteia, sumele rezultate urmând a se acorda începând cu luna următoare celei în care a fost  
înregistrată solicitarea.

Curtea  apreciază  că  în  mod  corect  a  dispus  prima  instanţă  luarea  în  calcul  la  stabilirea 
drepturilor de pensie ale reclamantei a veniturilor suplimentare reprezentând acord global, menţionate 
în  adeverinţa  depusă la  dosar,  având în  vedere  că veniturile  obţinute  cu acest  titlu  de  reclamantă 
suplimentar  la  retribuţia  tarifară  de  încadrare  au  fost  incluse  în  baza  de  calcul  a  contribuţiei  de 
asigurări sociale, conform menţiunii exprese din adeverinţă.

În acest sens Curtea are în vedere că prin Decizia nr. 19 din 17 octombrie 2011 pronunţată de 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii s-a stabilit 
„În interpretarea dispoziţiilor art. 2 lit.  e),  art. 78 şi  art.  164 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 19/2000 
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi ale art. 1 şi 2 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul 
sistem al asigurărilor sociale de stat, că:

 Formele de retribuire obţinute în acord global, prevăzute de art. 12 alin. 1 lit. a) din  Legea 
retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii  nr. 57/1974, vor fi luate în considerare la stabilirea şi 
recalcularea pensiilor din sistemul public, dacă au fost incluse în salariul brut şi, pentru acestea, s-a 
plătit contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de pensii.”

Dat fiind caracterul obligatoriu pentru instanţe a dezlegărilor date de Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie  în  interpretarea  dispoziţiilor  legale,  conform  art.  3307 alin.  4  C.proc.civ.,  se  impune 
valorificarea adeverinţei depusă de reclamantă la Casa Judeţeană de Pensii Cluj în ce priveşte acordul 
global, chiar dacă acest tip de venit este exclus prin dispoziţiile din „menţiunea” de la pct. VI din 
Anexa 15 la normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010. 

Întrucât noua Lege privind sistemul unitar de pensii cuprinde dispoziţii legale identice cu cele 
din Legea nr. 19/2000 în a căror interpretare a fost pronunţată decizia menţionată, iar dispoziţiile din 
„menţiunea” de la pct. VI din Anexa 15 la Normele de aplicare a prevederilor Legii  nr. 263/2010 
privind veniturile din acord global sunt identice cu cele ce reglementau în acelaşi sens anterior intrării 
în vigoare a Legii nr. 263/2010, respectiv, cu cele din menţiunea de la finalul anexei la O.U.G. nr.  



4/2005, Curtea de Apel apreciază că se impune a se avea în vedere interpretarea dată de Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie prin recursul în interesul legii evocat anterior şi în cazul cererilor de recalculare a 
pensiei întemeiate pe venituri realizate în acord global, formulate sub imperiul dispoziţiilor Legii nr. 
263/2010. 

Cum prin sentinţa atacată nu s-a dispus recalcularea pensiei reclamante cu luarea în considerare 
a unor sume cu titlu de spor vechime, Curtea constată ca fiind lipsite de obiect criticile formulate de 
recurentă prin raportare la prevederile art.165 alin. 3 şi 4 din legea nr. 263/2010 care reglementează 
sporul de vechime care se utilizează la stabilirea punctajelor lunare. 

Pentru considerentele expuse, în baza dispoziţiilor art. 312 alin. 1 cod proc. civ., Curtea va 
respinge ca nefondat recursul declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii Cluj.

18. Cadre didactice. Ajutor pentru achiziţionarea de cărţi şi programe 
educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii activităţii didactice. 

Condiţii de acordare
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 272/R din 29 ianuarie 2013 

Prin sentinţa civilă nr. 10368/11.10.2012, pronunţată de Tribunalul Cluj  s-a admis excepţia 
lipsei calităţii procesuale pasive invocată de către pârâtul MINISTERUL FINNŢELOR PUBLICE prin 
întâmpinare şi în consecinţă s-a respins acţiunea faţă de acesta. 

S-a  admis  acţiunea  formulată  de  reclamantul  SINDICATUL  SALARIAŢILOR  DIN 
ÎNVĂŢĂMÂNT  TURDA,  în  numele  membrilor  de  sindicat  indicaţi  în  tabelul  anexat  cererii,  în 
contradictoriu  cu  pârâţii  ŞCOALA ...“P.D.”,  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ  şi 
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI şi în consecinţă:

A fost obligată pârâta ŞCOALA ...“P.D.” TRITENII DE JOS în calitate de angajator, la plata 
către membrii  de sindicat a sumelor de bani reprezentând diferenţa dintre ajutorul financiar pentru 
achiziţionarea de cărţi  şi  programe educaţionale  pe suport  electronic aferente anului  2009 şi  suma 
efectiv plătită cu acest titlu, actualizate în funcţie de coeficientul de inflaţie până la data efectiva a 
plăţii.

A fost  obligat  pârâtul  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ să  aloce  pârâţilor 
unităţi de învăţământ sumele necesare achitării drepturilor salariale obiect al prezentei cauze.

A  fost  obligat  pârâtul  Ministerul  Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului  şi  Sportului  sa  aloce 
paratului Inspectoratul Scolar Judetean Cluj sumele necesare achitării  drepturilor salariale obiect al 
prezentei cauze.

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut următoarele:  
Reclamantul a formulat prezenta acţiune în numele membrilor de sindicat,  aşa cum aceştia sunt 

menţionaţi în tabelul depus la dosarul cauzei.
Din Adeverinţele înregistrate sub nr.503-523/22.05.2012, rezultă faptul că cei reprezentaţi de 

către reclamant deţin funcţii de cadre didactice titulare în cadrul Scolii ... „P.D.” si că  nu au primit 
ajutorul  financiar  prevăzut de Legea  nr. 315/2006 pentru anul 2010.

Pârâţii  Inspectoratul  Şcolar  Judeţean  Cluj  si  Ministerul  Educaţiei,  Cercetării  Tineretului  si 
Sportului recunosc că în anul 2009 s-au acordat membrilor de sindicat  reprezentaţi doar suma de 130 
lei, conform  circularei M.E.C.I. nr. 128/CB/15.12.2009.

Conform  art.  1 şi  art.  2 din Legea nr. 315/2006, începând cu data  de 01.01.2007, cadrele 
didactice titulare si/sau suplinitoare din învăţământul preuniversitar, beneficiază de un ajutor financiar 
în  vederea  achiziţionării  de  cărti  sau  de  programe  educaţionale  pe  suport  electronic  necesare 
îmbunătăţirii calităţi activităţii didactice în cuantum de 100 Euro calculat la cursul de schimb valutar 
comunicat de Banca Naţională a României la data plăţii.

Aceste sume se alocă potrivit art. 4 din lege de la bugetul de stat prin Ministerul Educaţiei, 
Cercetării Tineretului si Sportului.

In  conformitate  cu  prevederile  art.  2  din  Normele  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr. 
315/2006,  aprobate  prin  H.G.  nr.  453/2007,  ajutorul  financiar  se  acordă  de  către   unitatea  de 
învăţământ  preuniversitar  la  care  cadrul  didactic  îşi  desfăşoară  activitatea;  in  cazul  în  care  cadrul 



didactic îşi desfăşoară activitatea in mai multe unităţi de învăţământ, ajutorul financiar se acordă de 
către unitatea de învăţământ la care se păstrează si se completează carnetul de muncă.

Autorul financiar  se acorda potrivit art. 2 din normele anterior menţionate anual pe bază de 
cerere,  formulate  de  către  beneficiar  si  înregistrată  până  la  data  de  01.11 pentru  anul  următor  la 
unitatea de învăţământ la care beneficiarul exercită funcţia de bază, iar plăţile se efectuează începând 
cu luna ianuarie a anului următor.

Prin prevederile art. 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii 315/2006 s-a reglementat 
procedura premergătoare plăţii acestui ajutor.

  Aşa  cum  rezultă  din  prevederile  art.  6  din  Norme  responsabilitatea  privind  asigurarea 
ajutorului financiar revine directorului la nivelul instituţiei de învăţământ, inspectorului şcolar general 
responsabil  de  curriculum la  nivelul  Inspectoratului  Şcolar  Judeţean  /al  Municipiului  Bucureşti  şi 
Direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului.

Din analiza textelor legale anterior menţionate rezultă că aparent pârâtul Ministerul Finanţelor 
Publice nu este  răspunzător de plata acestui ajutor,  însă el are obligaţia de a asigura sumele necesare, 
acordării ajutorului financiar prin intermediul pârâtului Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului si 
Sportului potrivit art. 4 din Legea 315/2006.

Reclamantul a solicitat pârâtului Ministerul Finanţelor Publice alocarea de la buget a sumelor 
necesare efectuării  plăţilor   în condiţiile  în  care printre  atribuţiile  acestuia,  reglementate  de Legea 
500/2002, se regăseşte si aceea de  coordonarea acţiunilor privind pregătirea proiectelor legii bugetare, 
ale legilor de rectificare, precum si a legilor privind aprobarea contului general de execuţie. 

In acest context trebuie avut însă în vedere faptul că potrivit celor dispuse de către Î.C.C.J., prin 
Decizia nr.10/2011, pârâtul Ministerul Finanţelor Publice nu are calitate procesuală pasivă.

 Pe de altă parte, aceste prevederi legale nu condiţionează plata ajutorului pentru achiziţionarea 
de cărţi si programe educaţionale pe suport electronic de limita creditelor bugetare aprobate, ea fiind 
introdusă prin Normele metodologice de aplicare  aprobate prin H.G. nr. 453/2007 care, fiind un act de 
aplicare a legii, nu poate modifica dispoziţiile acesteia.

Aşadar suma de 130 lei  alocată celor reprezentaţi de către reclamanţi  la sfârşitul anului 2009 
reprezintă echivalentul a 30 Euro  si prin neplata diferenţei  privind echivalentul în lei a sumei de  70 
euro au fost încălcate prevederile Legii 315/2006 si ale art. 40 alin.2 lit.c din Codul Muncii, potrivit 
cărora  angajatorul  are  obligaţia  de  a  acorda  salariaţilor  toate  drepturile  ce  decurg  din  lege,  din 
contractul  colectiv de muncă aplicabil si din contractul individual de muncă.

Pe de altă parte,  conform art. 253 alin.1 din Codul Muncii, „angajatorul este obligat, în temeiul 
normelor si principiilor răspunderii civile delictuale să-l despăgubească pe salariat  în situaţia în care 
acesta a suferit un prejudiciu material,  din culpa angajatorului în timpul îndepliniri obligaţiilor  de 
serviciu  sau în legătură cu serviciul”.

Faţă de cele ce preced, instanţa, în temeiul art. 208 si următoarele din Legea nr.62/2011, având 
în  vedere  că  pârâţii  nu  şi-au  îndeplinit  obligaţiile  prevăzute   de  art.  5  alin.1-6  din  Normele 
metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  315/2006 aprobate  prin  HG nr.  453/2007,  a  admis  acţiunea 
conform dispozitivului sentinţei.

Împotriva acestei  sentinţe au declarat recurs pârâtul Inspectoratul  Şcolar Judeţean Cluj şi  
reclamantul Sindicatul Salariaţilor din Învăţământ Turda.

Prin recursul formulat,  pârâtul  Inspectoratul  Şcolar  al  Judeţului  Cluj  a solicitat admiterea 
recursului  şi  pe  cale  de  consecinţă  respingerea  cererii  de  chemare  în  judecată  formulată  de  către 
reclamantul  Sindicatul  Salariaţilor  din Învăţământ  Turda împotriva  Inspectoratului  Şcolar  Judeţean 
Cluj.

În  motivarea  recursului  recurentul  arată  că,  în  opinia  sa,  hotărârea  instanţei  de  fond  este 
criticabilă cel puţin sub motivul de nelegalitate reglementat de dispoziţiile art. 304 pct. 9 din Codul de 
procedură civilă, sens în care înţelege să reitereze apărările formulate, prin întâmpinare, la instanţa de 
fond. 

Referitor la capătul de cerere privind "plata integrală a ajutorului pentru achiziţionarea de cărţi 
şi programe educaţionale pe suport electronic necesare îmbunătăţirii  calităţii  didactice,  prevăzut de 
Legea nr. 315/2006, aferent anului 2009", raportat la dispoziţiile art. 268 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 
53/2003 -  Codul muncii,  republicată,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  arată  că a  invocat 
excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, având în vedere faptul că cererea de chemare În judecată a 



fost înregistrată la data de 25.05.2012, iar potrivit prevederilor art. 3 din Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 315/2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe 
suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii  activităţii  didactice,  în învăţământul preuniversitar, 
aprobate prin H.G. nr.  453 din 16 mai  2007, ajutorul financiar se acordă anual pe bază de cerere 
formulată de beneficiar şi înregistrată până la data de 1 noiembrie pentru anul următor la unitatea de 
învăţământ la care beneficiarul exercită funcţia de bază,  iar plăţile se efectuează începând cu luna 
ianuarie din anul următor. 

Deşi a invocat această excepţie, din cuprinsul hotărârii pronunţate nu reiese faptul că instanţa 
de fond s-a pronunţat asupra acesteia. 

Mai arată recurentul că potrivit,  dispoziţiilor art. 3 din Normele metodologice de aplicare a 
Legii  nr. 315/2006, ajutorul financiar se acordă anual pe bază de cerere formulată de beneficiar şi 
înregistrată  până  la  data  de  1  noiembrie  pentru  anul  următor  la  unitatea  de  învăţământ  la  care 
beneficiarul  exercită  funcţia  de bază,  iar  plăţile  se  efectuează  începând  cu luna  ianuarie  din  anul 
următor. 

Raportat la aceste prevederi legale, a solicitat instanţei de fond să pună în vedere unităţii de 
învăţământ, pârâtă în prezenta cauză, să depună, în probaţiune, copii (certificate pentru conformitate cu 
originalul) după cererile tuturor cadrelor didactice, membri de sindicat, reclamante în prezenta cauză, 
care au solicitat ajutorul financiar reglementat de Legea nr. 315/2006. 

A motivat această solicitare,  în probaţiune,  având în vedere faptul că dispoziţiile  art.  3 din 
Normele  metodologice  condiţionează  acordarea  ajutorului  financiar  de depunerea,  de către  cadrele 
didactice îndreptăţite, a unei cereri, înregistrată până la data de 1 noiembrie pentru anul următor, la  
unitatea de învăţământ la care beneficiarul exercită funcţia de bază. 

-  Pe  fondul  cauzei,  a  învederat  faptul  că,  prin  adresa  nr.  10566/2009,  Inspectoratul  Şcolar 
Judeţean  Cluj  a  transmis  Ministerului  Educaţiei,  Cercetării  şi  Inovării  -  Direcţia  Generală  Buget, 
Finanţe, Patrimoniu şi Investiţii, necesarul sumelor restante pe anul financiar 2009 la art. 57.02.01 - 
Ajutoare  sociale  în  bani  (Euro  100),  În  conformitate  cu  dispoziţiile  art.  5  alin.  (2)  din  Normele 
metodologice. 

Ministerul  Educaţiei,  Cercetării  şi  Inovării,  prin  adresa  nr.  128/CB/15  noiembrie  2009,  a 
comunicat faptul că, în urma suplimentării bugetului MECI la art. 57.02.01, Ajutoare sociale în bani, 
suma alocată pentru fiecare judeţ În parte reprezintă 33% din contravaloarea a 100 Euro pentru fiecare 
beneficiar  al  acestui  program  conform  Legii  nr.  31512006,  urmând  ca  inspectoratele  şcolare  să 
transmită  fiecărei  unităţi  şcolare  din  judeţ  să  întreprindă  măsuri  pentru  ca  plata  beneficiarilor 
programului naţional 100 Euro să se efectueze În limita a 130 lei din contravaloarea a 100 Euro pentru 
fiecare beneficiar În parte. 

Ca urmare a acestei adrese, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj a procedat la punerea în aplicare 
a măsurii dispuse de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în limitele alocării bugetare stabilite 
de  Ministerul  Educaţiei,  Cercetării  şi  Inovării,  fapt  confirmat,  de  altfel,  şi  de  către  reclamantul 
Sindicatul Liber al învăţământului Preuniversitar Clujean, prin cererea de chemare în judecată. 

Potrivit dispoziţiilor art. 5 alin.(3) din Normele metodologice, sumele necesare plăţii ajutorului 
financiar, ce reprezintă echivalentul în lei a 100 euro, se asigură din bugetul Ministerului Educaţiei,  
Cercetării, Tineretului şi Sportului, capitolul 65.01. - învăţământ, art. 57.02.01. - Ajutoare sociale în 
bani, în limita creditelor bugetare aprobate.  

-  Totodată,  a  arătat  faptul  că,  în  conformitate  cu  dispoziţiile  art.  5  alin.(6)  din  Normele 
metodologice, mai sus menţionate, "plata ajutorului financiar se face de către unităţile de învăţământ, 
integral,  pe  baza  documentelor  justificative,  sau  în  avans,  într-o  singură  tranşă,  cu  încadrarea  în 
cuantumul stabilit la art. 1 alin.(2) ... ". 

Astfel, raportat la aceste prevederi legale, în opinia recurentului, în vederea obţinerii acestui 
ajutor financiar (după etapa, prealabilă, de înregistrare, la secretariatul unităţii de învăţământ, a cererii 
prevăzute de dispoziţiile art. 3 din Normele metodologice), rezultă obligaţia legală, din partea acestor 
cadre didactice, de prezentare prealabilă a documentelor justificative, pentru ca unitatea de învăţământ 
să procedeze la plata acestui ajutor financiar. 

Însă,  din  înscrisurile  depuse  în  probaţiune  de  către  reclamantul  Sindicatul  Salariaţilor  din 
Învăţământ  Turda,  nu reiese această  dovadă,  pentru fiecare  cadru didactic,  din prezenta  cauză,  de 



efectuare a cheltuielilor pentru achiziţionarea de cărţi şi programe educaţionale pe suport electronic în 
sensul reglementat de Legea nr. 315/2006. 

Aceasta deoarece, potrivit prevederilor legale, mai sus menţionate, regula, pentru ca ajutorul 
financiar  să  devină  debit  de  plată  este  aceea  a  dovedirii  anticipate,  cu  înscrisuri,  a  efectuării 
cheltuielilor  pentru  scopul  prevăzut,  iar  numai  cu  titlu  de  excepţie  este  consacrată  posibilitatea 
avansării sumei cu justificarea ulterioară a acestora, în condiţiile legii, aşa cum solicită, în prezenta 
cauză, reclamantul. 

În drept: art. 242 alin. 2, art. 302, art. 304 pct. 9, art. 3041 din Codul de procedură civilă, Legea 
nr. 315/2006, Norme Metodologice, aprobate prin H.G. nr. 453/2007 (art. 3, art. 5). 

Prin recursul său, reclamantul Sindicatul Salariaţilor din Învăţământ Turda a solicitat casarea 
sentinţei  recurate  si,  rejudecând cauza  pe  fond,  modificarea  sentinţei,  în  sensul  admiterii  în  tot  a 
acţiunii, astfel cum a fost formulată si precizată. 

În motivarea recursului se arată că prin sentinţa pronunţată, Tribunalul Cluj admis acţiunea, 
însă a obligat pârâta unitate de învăţământ doar la plata integrală a ajutorului financiar aferent anului 
2009,  omiţând  să  se  pronunţe  si  asupra  pretenţiilor  reclamantului  referitoare  la  ajutorul  financiar 
aferent anului 2010.

Recurentul  apreciază  că,  sub  aspectul  admiterii  parţiale  a  acţiunii,  sentinţa  pronunţată  este 
nelegală, instanţa de fond acordând mai puţin decât s-a solicitat si neexercitându-si rolul activ prevăzut 
de art. 129 Cod procedură civilă. 

La  dosarul  cauzei  se  află,  pe  lângă  cererea  de chemare  în  judecată  (unde,  la  punctul  2,  a 
solicitat expres obligarea unităţii la plata ajutorului financiar aferent anului 2010, iar la punctul 3, a 
solicitat  obligarea  inspectoratului  şcolar  să  aloce  unităţii  pârâte  sumele  necesare  plătii  ajutorului 
financiar  aferent  anilor 2009 si 2010),  si înscrisuri  în susţinerea dreptului  membrilor  de sindicat  - 
adeverinţele  emise de pârâta unitate de învăţământ,  din care rezultă că aceştia si-au depus cererile 
pentru plata ajutorului financiar aferent anului 2010 până la data de 01.11.2009. 

În plus, capetele de cerere vizând plata ajutorului financiar aferent anului 2010 sunt întemeiate, 
întrucât din prevederile art. 1 şi 2 din Legea nr. 315/2006 şi ale Normelor metodologice, aprobate prin 
HG nr. 453/2007 rezultă că beneficiază de un ajutor financiar - echivalentul în lei a 100 euro - în 
vederea  achiziţionării  de  cărţi  sau  de  programe  educaţionale  pe  suport  electronic,  necesare 
îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice cadrele didactice titulare şi suplinitoare calificate; ajutorul se 
acordă anual (deci pe an calendaristic), la solicitarea persoanei îndreptăţite. 

Membrii  de  sindicat  reprezentaţi  au  calitatea  de  cadre  didactice  titulare  şi/sau  suplinitoare 
calificate şi, conform art. 3 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 453/2007, au 
depus la unitatea de învăţământ cererile pentru acordarea ajutorului financiar aferent anului 2010 până 
la data de 1 noiembrie 2009, dar nu au primit ajutorul financiar aferent anului 2010 - fapt ce rezultă din 
adeverinţele emise de unitatea de învăţământ. 

Este adevărat că Legea nr. 315/2006 a fost abrogată expres prin art. 15 alin. (1) lit. k) din Legea 
nr. 118/2010, însă actul normativ respectiv a intrat în vigoare la data de 3 iulie 2010, la 3 zile de la 
publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 441/30.VI.2010. 

Este, deci, evident că Legea nr. 118/2010 nu poate afecta drepturile cuvenite cadrelor didactice 
în prima jumătate a anului 2010, întrucât - potrivit Codului civil şi Constituţiei - legea produce efecte 
numai  pentru  viitor.  Orice  altă  interpretare  echivalează  cu  încălcarea  principiul  general  al 
neretroactivităţii legii. 

Rezultă  fără  putinţă  de  tăgadă  faptul  că  membrii  de  sindicat  reprezentaţi   trebuiau  să 
beneficieze de plata ajutorului financiar  pentru achiziţionarea de cărţi  si programe educaţionale pe 
suport  electronic  aferent  anului  2010,  din moment  ce acesta  se acordă  începând cu luna ianuarie, 
conform art. 3 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 453/2007. 

Apreciază totodată că instanţa de fond nu şi-a exercitat nici rolul activ, prevăzut de art. 129 Cod 
procedură civilă,  în condiţiile  în care a omis  să se pronunţe asupra cererii  în  integralitate  si  nu a 
observat înscrisurile de la dosar. 

În drept, recurentul şi-a întemeiat recursul pe dispoziţiile art. 129, art. 299, art. 304 pct. 9 şi art.  
304/1 Cod procedură civilă, ale art. 28 din Legea dialogului social nr. 62/2011, ale Legii nr. 315/2006, 
ale HG nr. 453/2007.



Intimatul Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin întâmpinarea depusă  
la dosar, a solicitat respingerea recursului declarat de reclamant, arătând în esenţă că nu a fost aprobată 
decât plata sumei de 130 lei datorită motivului obiectiv că nu au existat resurse bugetare, iar în baza 
art. 5 alin. 3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 315/2006 ajutorul financiar se asigură 
doar în limita creditelor bugetare aprobate.

Intimatul pârât invocă totodată excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive, arătând că nu are 
calitatea  de  angajator  al  cadrelor  didactice  şi  nu  este  ordonator  de  credite  pentru  finanţarea 
învăţământului preuniversitar de stat.   

Examinând cauza în raport de motivele de recurs invocate şi de apărările formulate, Curtea de  
Apel reţine următoarele:

1.  Recursul  declarat  de  reclamantul  Sindicatul  Salariaţilor  din  Învăţământ  Turda  este  
inadmisibil.

În acest sens se reţine că prin recursul formulat se critică de către reclamant omisiunea instanţei 
de fond de a se pronunţa asupra pretenţiilor acestuia referitoare la ajutorul financiar aferent anului 
2010.

Art. 2812 Cod procedură civilă prevede că: “(1) Dacă prin hotărârea dată instanţa a omis să se 
pronunţe  asupra  unui  capăt  de  cerere  principal  sau  accesoriu  ori  asupra  unei  cereri  conexe  sau 
incidentale, se poate cere completarea hotărârii în acelaşi termen în care se poate declara, după caz, 
apel sau recurs împotriva acelei hotărâri, iar în cazul hotărârilor date în fond după casarea cu reţinere, 
în termen de 15 zile de la pronunţare.

    (2) Cererea se soluţionează de urgenţă, cu citarea părţilor, prin hotărâre separată. Prevederile 
art. 281^1 alin. 3 se aplica în mod corespunzător.

    (3) Dispoziţiile prezentului articol se aplica şi în cazul când instanţa a omis să se pronunţe 
asupra  cererilor  martorilor,  experţilor,  traducătorilor,  interpreţilor  sau  apărătorilor,  cu  privire  la 
drepturile lor.

Pe de altă parte, art. 2812a Cod procedură civilă (introdus de pct. 25 al art. I din Legea nr. 202 
din 25 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial  nr. 714 din 26 octombrie 2010) prevede că 
“îndreptarea, lămurirea, înlăturarea dispoziţiilor potrivnice sau completarea hotărârii nu poate fi cerută 
pe calea apelului sau recursului, ci numai în condiţiile art. 281-281^2.”

În raport de aceste dispoziţii legale Curtea reţine că pentru remedierea situaţiei invocate prin 
recurs,  şi  anume  a  omisiunii  instanţei  de  fond  de  a  se  pronunţa  asupra  pretenţiilor  formulate  de 
reclamant  prin  cererea  introductivă  vizând  acordarea  ajutorului  financiar  aferent  anului  2010, 
reclamantul avea la îndemână doar procedura prevăzută de art. 2812 cod procedură civilă, legiuitorul 
prevăzând în mod expres că o asemenea omisiune nu mai poate fi invocată prin intermediul căii de 
atac a recursului. 

Pentru aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor art. 312 alin. 1 teza a II-a cod procedură 
civilă Curtea va respinge ca inadmisibil recursul declarat de reclamant.

2. Recursul declarat de pârâtul Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj 
Referitor la excepţia prescripţiei  dreptului material  la acţiune în ceea ce priveşte capătul de 

cerere  având  ca  obiect  plata  integrală  a  ajutorului  a  ajutorului  pentru  achiziţionarea  de  cărţi  şi 
programe educaţionale pe suport electronic necesare îmbunătăţirii calităţii didactice, prevăzut de Legea 
nr. 315/2006, aferent anului 2009, invocată de pârâtul recurent, Curtea constată că această excepţie 
este neîntemeiată având în vedere următoarele considerente:

Astfel cum arată şi recurentul, în ce priveşte dreptul la acţiune vizând drepturile băneşti ce fac 
obiectul acestui capăt de cerere sunt incidente prevederile art. 268 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 53/2003 - 
Codul muncii, republicată, care reglementează un termen de prescripţie de 3 ani, termen care începe să 
curgă de la data naşterii dreptului la acţiune. 

Momentul naşterii dreptului la acţiune trebuie stabilit prin raportare la prevederile legale care 
reglementează termenul de plată a ajutorului financiar solicitat, astfel încât, în raport de prevederile art. 
3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 315/2006, aprobate prin H.G. nr. 453/2007, potrivit 
cărora plăţile privind ajutorul financiar prevăzut de Legea nr. 315/2006 se efectuează începând cu luna 
ianuarie din anul următor,  Curtea reţine că dreptul la acţiune al cadrelor didactice privind ajutorul  
financiar pentru anul 2009 putea lua naştere cel mai devreme la data de 1 ianuarie a anului 2010. 



Cum cererea de chemare în judecată a fost formulată la data de 25 mai 2012, Curtea constată că 
la  data  respectivă  nu  se  împlinise  termenul  de  prescripţie  a  dreptului  la  acţiune  privind  ajutorul 
financiar aferent anului 2009, astfel că excepţia invocată de recurent apare ca fiind neîntemeiată.

Chiar dacă instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra acestei excepţii, care a fost invocată de 
pârât  prin  întimpinare,  Curtea  constată  că  nu  se  poate  reţine  nelegalitatea  sentinţei  din  această 
perspectivă, având în vedere că, potrivit celor de mai sus, excepţia este neîntemeiată.

Susţinerile  din  recurs  în  sensul  că  membrii  de  sindicat  A.A.,  A.V.  şi  ceilalţi  nu  au  urmat  
procedura prevăzută de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 315/2006 aprobate prin HG nr. 
453/2007 pentru achiziţionarea de cărţi sau programe educaţionale,  în sensul formulării unei cereri 
până la data de 1 noiembrie a anului anterior, urmează să fie înlăturate întrucât membrilor de sindicat li 
s-au achitat parţial drepturile prevăzute de art. 1 din Legea nr. 315/2006 aferente anului 2009 (aspect  
menţionat  în adeverinţele  eliberate  de unitatea de învăţământ  pârâtă),  fapt ce confirmă respectarea 
procedurii pentru plata acestor drepturi. 

Se mai reţine totodată că la dosar au fost depuse adeverinţe emise de unitatea de învăţământ 
angajatoare  în  care se menţionează  că reclamanţii  cadre didactice  menţionaţi  mai  sus  au formulat 
cererile privind acordarea ajutorului financiar prevăzut de Legea nr. 315/2006 pentru anul 2009 în 
termenul prevăzut de art. 3 alin.1 din Normele metodologice.

În consecinţă, având în vedere că angajatorul şi-a asumat răspunderea privind realitatea datelor 
înscrise în adeverinţele depuse la dosar, iar recurenta nu a contestat, prin înscrierea în fals, adeverinţele 
respective, Curtea constată că în mod corect a apreciat instanţa de fond că aceste adeverinţe fac dovada 
depunerii în termenul legal a cererilor pentru acordarea ajutorului financiar, nefiind necesar astfel a se 
anexa la dosar şi copii ale cererilor respective ale cadrelor didactice. 

Curtea constată însă ca fiind fondate criticile formulate de recurentul pârât privind pe cadrele  
didactice membre de sindicat S.M. şi K.A.I.

Astfel, se constată că la dosar nu au fost anexate adeverinţe emise de unitatea de învăţământ 
pârâtă  prin care să  se  ateste  că aceste  două cadre didactice  ar  fi  formulat  cereri  pentru acordarea 
ajutorului financiar prevăzut de Legea nr. 315/2006 pentru anul 2009.

Totodată, se reţine că, la solicitarea instanţei de recurs, prin adresa nr. 120/23.01.2013, pârâta 
Şcoala Gimnazială „P.D.” Tritenii de Jos a comunicat că reclamantele  S.M. şi K.A.I. nu au formulat 
cereri pentru acordarea ajutorului prevăzut de Legea nr. 315/2006 pentru anul 2009, deoarece sunt 
încadrate în această unitate începând cu data de 01.09.2009.

Conform  dispoziţiilor  art.  3  din  Normele  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  315/2006, 
ajutorul financiar se acordă anual pe bază de cerere formulată de beneficiar şi înregistrată până la data 
de 1 noiembrie pentru anul următor la unitatea de învăţământ la care beneficiarul exercită funcţia de 
bază, iar plăţile se efectuează începând cu luna ianuarie din anul următor.

În raport de aceste aspecte, Curtea constată că în mod greşit a considerat instanţa de fond că şi 
în privinţa acestor două cadre didactice sunt îndeplinite condiţiile legale pentru acordarea ajutorului 
financiar prevăzut de Legea nr. 315/2006 pentru anul 2009, astfel că se impune modificarea sentinţei 
în sensul respingerii acţiunii formulate de Sindicatul Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean, în 
numele acestor membre de sindicat, pentru acordarea ajutorului financiar menţionat pentru anul 2009.

Sub aspectul celui de-al doilea motiv de recurs Curtea reţine că, astfel cum rezultă chiar din 
prevederile invocate de către recurent, respectiv cele ale art.5 alin.6 din Normele metodologice, plata 
ajutorului financiar se face de către unităţile de învăţământ integral, pe baza documentelor justificative, 
sau în avans, într-o singură tranşă, cu încadrarea în cuantumul stabilit la  art. 1 alin.2. Plata se face în 
lei la cursul de schimb din data efectuării plăţii, iar justificarea sumelor primite în avans se realizează 
în condiţiile legii, în termen de 15 zile calendaristice.

Pe  lângă faptul că aceste prevederi sunt de natură a adăuga la dispoziţiile Legii nr.315/2006, 
care stabilea dreptul cadrelor didactice la acordarea unui ajutor financiar în scopul achiziţionării de  
cărţi şi nu dreptul acestora la decontarea sumei ce ar fi fost cheltuită în acest mod, Curtea mai reţine că 
şi aceste dispoziţii ale hotărârii de  guvern îndreptăţesc reclamanţii la plata în avans a sumei stabilite 
prin lege, desigur cu justificarea ulterioară a sumelor primite.

Din   modul  de  redactare  a  textului  legal  mai  sus  menţionat  rezultă  cu  evidenţă  că  s-a 
reglementat  o  modalitate  alternativă  de  plată  a  ajutorului  în  cauză,  fie  pe  baza  documentelor 



justificative  depuse  de  beneficiar,  fie  în  avans,  într-o  singură  tranşă,  cu  justificarea  ulterioară  în 
condiţiile legii, în termen de 15 zile calendaristice. 

Nu  pot  fi  reţinute  susţinerile  recurentului  privind  caracterul  de  excepţie  al  modalităţii  de 
acordare prin plata în avans a sumei cuvenite, întrucât instituirea unei excepţii de la regulă implică în 
mod necesar şi  reglementarea situaţiilor  în care devine incidentă excepţia  respectivă,  ori  în norma 
legală evocată nu se indică asemenea situaţii în care s-ar admite cu titlu de excepţie acordarea sumelor 
în  avans,  ci  se  reglementează,  astfel  cum s-a  arătat  mai  sus,  o  modalitate  alternativă  de  plată  a 
ajutorului financiar persoanelor îndreptăţite, fiind lăsat la latitudinea acestora să opteze pentru una sau 
alta dintre cele două variante.

Curtea  mai  reţine  că  potrivit  prevederilor  art.  4  din  Legea  nr.  315/2006  sumele  necesare 
acordării ajutorului financiar în vederea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport 
electronic,  necesare îmbunătăţirii  calităţii  activităţii  didactice,  se asigură de la bugetul  de stat  prin 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 

Potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. 3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 315/2006 
aprobate prin HG nr. 453/2007, „sumele necesare plăţii ajutorului financiar prevăzut la art. 1 alin. (2) 
se asigură din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, capitolul 65.01 "Învăţământ", 
art.  57.02.01  "Ajutoare  sociale  în  bani",  în  limita  creditelor  bugetare  aprobate”,  nerezultând  prin 
urmare în mod expres plafonarea legală a acestui ajutor financiar, care nu este unicul ajutor cuprins în 
capitolul bugetar menţionat.

În acest sens, art. 5 alin. 6 din HG nr. 453/2007, prevede că „Plata ajutorului financiar se face 
de  către  unităţile  de  învăţământ,  integral,  pe  baza  documentelor  justificative,  sau  în  avans,  într-o 
singură tranşă, cu încadrare în cuantumul stabilit la art. 1 alin.  (2).”, care,  potrivit acestei din urmă 
dispoziţii legale,  este de  100 de Euro.

Prin urmare, ajutorul financiar solicitat prin acţiune nu este susceptibil de  plafonare în raport 
de menţiunea legală citată a plăţii sale integrale în cuantum de 100 de euro.  Legea nr. 315/2006 nu 
adaugă nici o condiţie la beneficiul acordării ajutorului financiar în vederea achiziţionării de cărţi sau 
de  programe  educaţionale  pe  suport  electronic,  textul  legii  fiind  imperativ:  „se  acordă  un  ajutor 
financiar…”,  „ajutorul financiar  …  se acordă anual, la solicitarea cadrelor didactice,  şi reprezintă 
echivalentul în lei a 100 euro”, „sumele necesare acordării ajutorului financiar se asigură de la bugetul 
de stat, prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării”.

Ca  urmare,  obligaţia  de  a  asigura  încadrarea  în  limitele  bugetare  a  acestor  cheltuieli  se 
conturează ca o sarcină a decidenţilor în conturarea bugetului din care se asigură acest ajutor financiar, 
neputând fi opusă beneficiarilor ajutorului ca o limitare a dreptului lor, în lipsa unor dispoziţii legale 
exprese de acest gen.

În raport de aceste considerente Curtea reţine că în mod temeinic şi legal instanţa de fond a 
constatat  că cererea reclamanţilor menţionaţi mai sus pentru plata diferenţei  neachitate din ajutorul 
cuvenit pentru anul 2009, este întemeiată.

Responsabilitatea privind asigurarea ajutorului financiar prevăzut la art.  1 alin. 2 din Legea 
nr.315/2006  revine  directorului  la  nivelul  instituţiei  de  învăţământ,  inspectorului  şcolar  general 
responsabil  de  curriculum  la  nivelul  inspectoratului  şcolar  judeţean/al  municipiului  Bucureşti  şi 
direcţiilor de specialitate la nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

Pe de altă parte, potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. 4 şi 5 din Normele metodologice aprobate prin 
HG nr. 453/2007 „Direcţia Generală Buget-finanţe, Patrimoniu şi Investiţii  din cadrul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va aloca lunar către Inspectoratele Şcolare Judeţene/al 
Municipiului Bucureşti sumele solicitate, în limita creditelor bugetare deschise.

Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti vor aloca lunar către unităţile şcolare 
sumele necesare efectuării plăţii ajutoarelor într-un cont de disponibil deschis în afara bugetului local.”

În cauză este justificată calitatea procesuală pasivă a pârâtului Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, întrucât acesta nu a fost chemat în judecată în calitate de angajator al cadrelor 
didactice, ci în virtutea calităţii sale de ordonator principal de credite şi a atribuţiilor conferite prin 
legea specială raportat la drepturile băneşti ale cadrelor didactice ce fac obiectul cauzei, respectiv prin 
art. 4 din Legea 315/2006 şi art. 5 din H.G. 453/2007.

În raport de aceste dispoziţii legale, Curtea constată că în mod corect instanţa de fond a admis 
acţiunea  în  contradictoriu  şi  cu  pârâţii  Ministerul  Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului  şi  Sportului  şi 



Inspectoratul  Şcolar  Judeţean,  întrucât  finalitatea  demersului  juridic  al  reclamantului  şi  implicit 
executarea  hotărârii  primei  instanţe  presupune  alocarea  de  către  Ministerul  Educaţiei,  Cercetării, 
Tineretului  şi  Sportului  a  fondurilor  necesare  plăţii  ajutorului  financiar  către  inspectoratul  şcolar 
judeţean pentru ca, ulterior, acesta din urmă să poată aloca, la rândul său, unităţii de învăţământ pârâte 
sumele necesare achitării drepturilor cuvenite cu acest titlu cadrelor didactice. 

Pentru considerentele expuse, în temeiul dispoziţiilor art. 312 alin. 1-3 cod procedură civilă, 
raportat la art. 3041 cod procedură civilă, Curtea va admite recursul declarat de pârâtul Inspectoratul 
Şcolar  al  Judeţului  Cluj  şi  va modifica  în  parte  sentinţa  atacată  în sensul că va respinge acţiunea 
formulată de Sindicatul Salariaţilor din Învăţământ Turda în numele membrilor de sindicat  S.M. şi  
K.A.I. având  ca  obiect  plata  integrală  a  ajutorului  pentru  achiziţionarea  de  cărţi  şi  programe 
educaţionale  pe  suport  electronic  necesare  îmbunătăţirii  calităţii  didactice,  prevăzut  de  Legea 
nr.315/2006 aferent anului 2009.

Vor fi menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei care nu contravin prezentei decizii.

19. Contract individual de muncă pe perioadă determinată. Decizie de 
încetare a contractului pentru expirarea duratei, iar nu cu titlu de sancţiune 

disciplinară
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 273/R din 29 ianuarie 2013 

Prin sentinţa civilă nr. 1313 din 12.09.2012 a Tribunalului Maramureş a fost admisă în parte 
contestaţia  formulată  de reclamantul  M.A.D.  împotriva  pârâtului  Serviciul  de Ambulanţă  Judeţean 
Maramureş şi în consecinţă s-a constatat nulitatea dispoziţiei nr. 24 din 18/02.2011 emisă de pârât.

S-a  dispus  repunerea  reclamantului  în  funcţia  de  tehnician  IA  (şef  garaj)  la  Substaţia  de 
Ambulanţă Sighetu-Marmaţiei corespunzător dispoziţiei nr. 29 din 30 ianuarie 2008; 

A fost respinsă cererea privind anularea parţială a procesului verbal nr. 275 din 15.02.2011, ca 
nefondată. 

A  fost  respinsă  cererea  reclamantului  privind  obligarea  pârâtului  la  plata  cheltuielilor  de 
judecată. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:
Potrivit  contractului  de  muncă  încheiat  la  data  de  21.05.2001,  reclamantul  M.A.D.  a  fost 

angajat de pârâtul Serviciul de Ambulanţă Judeţean Maramureş pe postul de magaziner II la Substaţia  
de Ambulanţă Sighetu Marmaţiei, începând de la data de 21.05.2001.

Prin dispoziţia nr. 29/30.01.2008 s-a dispus delegarea reclamantului în funcţia de tehnician IA 
(şef garaj)  la Substaţia  de Ambulanţă Sighetu Marmaţiei,  începând cu data de 01.01.2008 până la 
clarificarea definitivă şi ocuparea pe durată nedeterminată a postului de tehnician IA la Substaţia de 
Ambulanţă  Sighetu  Marmaţiei,  urmând  ca  acesta  să  exercite  atribuţiile  de  serviciu  conform fişei 
postului pentru activitatea de şef garaj auto. 

În art. 3 al acestei dispoziţii s-a stabilit că pe perioada exercitării acestei funcţii, d-nul M. preda 
gestiunea magaziei substaţiei asistentului medical C.C., iar postul de magaziner I pe care reclamantul 
era încadrat se menţinea vacant pe durată determinată.  

La  data  de  25  iunie  2008  s-a  emis  dispoziţia  nr.  169 privind  comasarea  gestiunilor  din 
substaţiile  de ambulanţă  într-o singură gestiune la nivelul  unităţii  prin care s-a dispus desfiinţarea 
gestiunilor de piese auto, materiale, mijloace fixe şi obiecte de inventar prin comasarea într-o singură 
gestiune la nivelul unităţii, precum şi menţinerea vacanţei postului de magaziner ocupat de reclamant, 
pe durată determinată, până la expirarea perioadei cât acesta era delegat pe postul de tehnician IA, 
urmând ca la expirarea delegării să se clarifice situaţia prin oferirea unui post la unitate sau aplicarea 
măsurii de încetare a activităţii, urmare a desfiinţării postului ocupat, conform prevederilor art. 65 din 
Codul muncii. 

Prin  dispoziţia  nr.  24/18.02.2011 pârâtul  Serviciul  de  Ambulanţă  Judeţean  Maramureş  a 
dispus, începând cu data de 21.02.2011, încetarea atribuţiilor reclamantului de tehnician IA (şef garaj) 
la Substaţia de Ambulanţă Sighetu Marmaţiei, atribuţii stabilite în baza deciziei nr. 29/30.01.2008 şi, 
având în vedere că de la data de 01.07.2008 gestiunile de piese auto şi materiale din substaţie au fost 



desfiinţate,  păstrându-se  un  singur  post  de  magaziner  la  nivelul  unităţii,  a  stabilit  că  reclamantul 
M.A.D. va exercita în continuare funcţia de magaziner I la Staţia Centrală de Ambulanţă Baia Mare.

Dispoziţia nr. 24/2011 mai menţionează că procesul verbal nr. 275/15.02.2011 constituie parte 
componentă a dispoziţiei,  iar cantitatea de combustibil constatată lipsă la autosanitarele de rezervă: 
33,7 l benzină şi 24,87 l motorină, în valoare de 290,35 lei, se impută reclamantului. 

Reclamantul  a  contestat  dispoziţia  menţionată,  apreciind  că  prin  aceasta  a  fost  sancţionat 
disciplinar şi, mai mult,  că i s-au aplicat două sancţiuni,  ceea ce contravine art.  265 alin.  2 Codul 
muncii.

Reclamantul  a mai  învederat  că dispoziţia  nr. 24/2011 e lovită  de nulitate absolută căci nu 
cuprinde  temeiurile  de  drept  în  baza  cărora  s-a  aplicat  sancţiunea,  motivele  pentru  care  au  fost 
înlăturate apărările salariatului. 

Pârâtul a arătat că dispoziţia nr. 24/18.02.2011 nu reprezintă o decizie de sancţionare şi doar un 
act  emis  de  angajator  în  baza  prerogativelor  sale  conferite  de  art.  40  al.  1  din  Legea  53/2003, 
cuprinzând o măsură luată pentru buna funcţionare şi eficientizare a instituţiei.

Însă, din cuprinsul dispoziţiei  nr. 24/18.02.2011 rezultă că emiterea ei a fost determinată de 
constatările  consemnate  în  procesul  verbal  nr.  275/15.02.2011  privind  lipsa  de  combustibili, 
completarea şi verificarea foilor de parcurs, întocmirea F.A.Z-urilor. 

Procesul verbal nr. 275/15.02.2011 a fost întocmit,  aşa cum reiese din conţinutul său,  de o 
comisie  de  cercetare  disciplinară care  a  constatat  că  şeful  de  garaj  M.A.D.  nu  conducea  zilnic 
evidenţele F.A.Z.-urilor şi foilor de parcurs, efectua greşeli de calcul ale foilor de parcurs şi F.A.Z.-
urilor, nu acorda categorii de drum în conformitate cu Ordinul MTTC nr. 14/1982 în foile de parcurs, 
fapt care a condus la diferenţe de consum normat, generând situaţii de economie sau depăşiri eronate; 
nu verifica stocurile faptice din rezervor şi, în principal, ambulanţele de rezervă care aveau lipsă de 
combustibil în perioadele în care staţionau, nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu prin neîntocmirea şi 
neurmărirea unei cantităţi de 61 l de motorină scoasă din rezervorul unei ambulanţe implicate într-un 
accident rutier. 

 Comisia de cercetare disciplinară a reţinut că faptele constatate denotă neîndeplinirea de către 
reclamant a sarcinilor de serviciu conform fişei postului şi a propus anularea deciziei nr. 29/30.01.2008 
şi revenirea la funcţia de bază, aceea de magaziner , precum şi imputarea cantităţii de combustibil.  

Nota explicativă cerută reclamantului, dar şi temeiul de drept menţionat în dispoziţia nr. 16 din 
02.02.2011 de înfiinţare a comisiei care a întocmit procesul verbal  nr. 275/15.02.2011, respectiv art. 
267 al. 2 din Codul muncii în vigoare la acel moment, evidenţiază faptul că reclamantul Margoi Doru a 
fost  cercetat  disciplinar,  iar  dispoziţia  nr.  24/18.02.2011  emisă  în  urma  cercetării  disciplinare, 
corespunzător propunerii formulate de comisia de cercetare disciplinară, reprezintă, în fapt, o decizie 
de sancţionare. 

Însă,  ca decizie  de sancţionare,  dispoziţia  nr.  24/18.02.2011 este lovită de nulitate  absolută 
pentru că nu cuprinde toate menţiunile obligatorii prevăzute de art. 268 al. 2 Codul muncii în vigoare 
la  data  emiterii  ei,  respectiv  descrierea  faptei  care  constituie  abatere  disciplinară,  precizarea 
prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil,  
care au fost încălcate de salariat, motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat 
în timpul cercetării disciplinare prealabile şi temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se 
aplică.

Mai mult,  prin dispoziţia  contestată,  reclamantului  i  s-a aplicat  sancţiunea  retrogradării  din 
funcţie,  fiind  trecut  din  funcţia  de  şef  garaj  în  cea  de  magaziner,  dar  fără  a  se  preciza  durata 
retrogradării, în condiţiile în care, potrivit art. 264 lit.c Codul muncii, această măsură poate fi dispusă 
pe cel mult 60 de zile. 

Chiar dacă reclamantul ocupa doar prin „delegare” funcţia de şef garaj, delegarea a fost dispusă 
până  la  clarificarea  definitivă  şi  ocuparea  pe  durată  nedeterminată  a  postului  de  tehnician  IA  la 
Substaţia  de Ambulanţă  Sighetu Marmaţiei,  în  contextul  în  care  titularul  postului  fusese trimis  în 
judecată în dosarul penal nr. 3423/307/2008.

Titularul postului de şef garaj, numitul B.I., a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare,  
condamnarea rămânând definitivă la data de  22.02.2011,  aşa cum rezultă din menţiunea inserată pe 
decizia penală nr. 14/A/10.02.2011.  



Deşi uzitat termenul de „delegare” trebuie menţionat că instituţia delegării reglementate de art. 
43-44 din Codul muncii  în  vigoare la  data  emiterii  dispoziţiei  nr.  29/30.01.2008 se deosebeşte  de 
situaţia juridică potrivit căreia angajatorul poate numi prin decizie în posturile de conducere devenite 
vacante, numai până la ocuparea acestora, prin concurs sau examen, un înlocuitor,  situaţie în care, prin 
numirea înlocuitorului, are loc o schimbare a felului muncii, cu acordul salariatului (art. 41 al.1 Codul 
muncii). 

 Astfel, atâta timp cât termenul pentru care reclamantul a fost „delegat” în funcţia de conducere 
nu a expirat, revenirea de către angajator asupra acestei măsurii, fără acordul salariatului, constituie o 
măsură abuzivă, echivalând cu o modificare unilaterală a felului şi a locului de muncă fără temei legal. 

Faţă de aceste considerente, raportat la prevederile art. 264 lit. c şi art. 268 al. 2 Codul muncii, 
instanţa  a  constatat  nulitatea  absolută  a  dispoziţiei  nr.  24  din  18/02.2011  şi  a  dispus  repunerea 
reclamantului  în  funcţia  de tehnician  IA (şef  garaj)  la  Substaţia  de  Ambulanţă  Sighetu-Marmaţiei 
corespunzător dispoziţiei nr. 29 din 30 ianuarie 2008, reţinând că de la momentul trecerii pe postul 
de magaziner I la Staţia Centrală de Ambulanţă Baia Mare, reclamantul nu a mai prestat activitate.

În  ce  priveşte  cererea  reclamantului  de  anulare  parţială  a  procesului  verbal  nr.  275  din 
15.02.2011 cu privire la constatările consemnate la punctul 7, instanţa a apreciat-o ca nefondată, având 
în  vedere  că  nici  înscrisurile  depuse  la  dosar  şi  nici  depoziţiile  martorilor  audiaţi  în  cauză  la 
propunerea  reclamantului  nu  au  fost  convingătoare  pentru  ca  instanţa  să  reţină  o  situaţie  de  fapt 
contrară celei constatate de comisia de cercetare disciplinară şi consemnate în cuprinsul procesului 
verbal nr. 275 din 15.02.2011.

Propunerea comisiei de cercetare disciplinară de anulare (revocare) a deciziei nr. 29/30.01.2008 
prin care reclamantul a fost numit tehnician I A şi revenirea lui la funcţia de bază pentru neîndeplinirea 
sarcinilor  de  serviciu  este,  de  fapt,  o  propunere  de  retrogradare  din  funcţie,  sancţiune  care  este 
prevăzută de Codul muncii  pe o durată determinată, astfel că, din această perspectivă, nu se poate 
reţine nelegalitatea ei şi, implicit, nici a procesului verbal. 

Instanţa a respins şi cererea reclamantului privind obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de 
judecată constând în onorariu avocaţial, constatând că nu s-a făcut dovada achitării acestuia. 

Împotriva  acestei  hotărâri  au  declarat  recurs  atât  pârâtul  SERVICIUL DE AMBULANŢĂ  
JUDEŢEAN MARAMUREŞ, cât şi reclamantul M.A.D..

Prin  recursul  declarat  de  reclamant  s-a  solicitat  modificarea  în  parte  a  sentinţei  în  sensul 
admiterii cererii sale privind obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată reprezentând onorariu 
avocaţial în cuantum de 1.000 lei.

În motivare susţine că omis să depună la dosar chitanţa privind plata onorariului, motiv pentru 
care o depune la instanţa de recurs, cu motivarea că aceste cheltuieli privind onorariul avocaţial au fost 
solicitate  astfel  că  reclamantul  este  îndreptăţit  la  recuperarea  acestei  sume  ca  urmare  a  admiterii 
acţiunii sale.

Prin  recursul  declarat  de  pârât s-a  solicitat  modificarea  sentinţei  în  sensul  respingerii 
contestaţiei în întregime.

În motivare se arată că în mod greşit s-a constatat nulitatea dispoziţiei nr. 24/18.02.2011 şi s-a 
dispus repunerea reclamantului în funcţie corespunzător dispoziţiei 29/30.01.2008, hotărârea fiind în 
mod esenţial  lipsită de temei legal,  reprezentând o ingerinţa a instanţei  în actul  de administrare  al 
pârâtei, iar analiza actelor aflate la dosar, a poziţiei recurentei pe fondul cauzei s-a făcut fără a ţine 
cont de prevederile acestora.

Având  în  vedere  toate  actele,  probele,  martorii,  Codul  muncii,  nu  se  poate  interpreta  că 
dispoziţia  nr.  24/18.02.2011 ar fi  una de sancţionare,  nereieşind din cuprinsul  acesteia  intenţia  de 
sancţionare disciplinară. 

Acesta dispoziţie  s-a emis în temeiul  dreptului  conferit  de art.40 alin.1 lit.a  şi  c din Codul 
muncii.  În momentul  în care managerul  apreciază ca măsura dispusa cu caracter  temporar  nu mai 
trebuie menţinuta, poate să ia masuri în consecinţă. 

Termenul  de delegare oricum era depăşit,  dar acceptat  tacit  de către ambele părţi,  delegare 
valabila la aceea data, în înţelesul art. 42-44 din Legea nr.53/2003. 

Nefiind o decizie de sancţionare,  nu putea sa respecte prevederile art.  268 alin.2 din Codul 
muncii. 



Numirea, prin decizie, a reclamantului pentru a ocupa acest post de conducere vacant, în mod 
temporar, nu este altceva decât trecerea temporara în alta munca, cu dreptul la remuneraţia locului de 
munca ocupat. Expresia „poate numi” nu se poate interpreta în sensul de „încadrare” în postul de 
conducere, căci, în cazul acesta, contractul de munca anterior al reclamantului s-ar fi schimbat într-
unul  cu  durata  determinata,  iar  postul  lui  anterior  ar  deveni  vacant;  expresia  „pot  numi”  trebuie 
interpretata  în  sensul  de  „pot  delega”,  bineînţeles,  în  acest  caz,  delegarea  neavând  sensul  celei 
prevăzute de Codul muncii. 

Titularul  postului  de  tehnician  I  (sef  garaj)  la  Substaţia  de  Ambulanta  Sighetu  Marmatiei, 
numitul B.I. a fost condamnat la pedeapsa de un an închisoare conform deciziei  penale nr. 14/A/1 
0.02.2011, definitive în data de 22.02.2011, prin urmare conform prevederilor Codului muncii i s-a 
desfăcut disciplinar Contractul individual de munca avut cu pârâta, moment în care delegarea a încetat 
de drept, iar postul a fost blocat conform Ordonanţei de Urgenta a Guvernului României nr. 34/2009 
cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar - fiscal art. 22 
alin.1 „începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se suspendă ocuparea prin 
concurs sau examen a posturilor vacante din autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 21”. 

În aceste condiţii, hotărârea primei instanţe de repunere a reclamantului în funcţia de tehnician 
I A (sef garaj) conform dispoziţiei nr. 29/30.01.2008 este imposibil de realizat. 

În acelaşi sens, invocă sentinţa civilă nr. 1240/17.02.2012 a Tribunalului Prahova pronunţata în 
dosarul nr. 6536/105/2011 ca speţă aproape identică.

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

Recursul pârâtului este întemeiat şi urmează a fi admis ca atare, cu consecinţa modificării în 
parte a sentinţei în sensul respingerii în tot a acţiunii.

Ceea  ce a apreciat  prima instanţă  a fi  întemeiat  din cererea  introductivă  de instanţă  a  fost 
cererea  de  constatare  a  nulităţii  dispoziţiei  nr.  24  din  18.02.2011  emisă  de  pârât,  cu  consecinţa 
repunerii  reclamantului  în  funcţia  de tehnician  IA (şef  garaj)  la  Substaţia  de  Ambulanţă  Sighetu-
Marmaţiei corespunzător dispoziţiei nr. 29 din 30 ianuarie 2008.

Pentru  a  se  proceda  astfel,  s-a  apreciat  că  măsura  dispusă  astfel  a  constituit  o  sancţiune 
disciplinară aplicată  fără respectarea dispoziţiilor  imperative ale Codului muncii  relative la această 
instituţie juridică.

Or, se conturează temeinicia motivului de recurs prin care se subliniază greşita interpretare a 
actului juridic dedus judecăţii, mai precis, a valorii juridice a dispoziţiei nr. 24 din 18/02.2011 emisă 
de pârât.

Prin această dispoziţie, s-a decis, cum corect reţine tribunalul, încetarea, cu data de 21.02.2011, 
a atribuţiilor reclamantului de tehnician IA (şef garaj) la Substaţia de Ambulanţă Sighetu Marmaţiei, 
atribuţii stabilite în baza deciziei nr. 29/30.01.2008 prin care a fost numit în funcţia de tehnician IA pe 
durată determinată până la clarificarea situaţiei juridice a titularului acestui post, şi, având în vedere că 
de  la  data  de  01.07.2008  gestiunile  de  piese  auto  şi  materiale  din  substaţie  au  fost  desfiinţate, 
păstrându-se un singur post de magaziner la nivelul unităţii, a stabilit că reclamantul va exercita în 
continuare  funcţia de magaziner I la Staţia Centrală de Ambulanţă Baia Mare, funcţie pe care este 
încadrat cu contract de muncă pe durată nedeterminată.

Este adevărat că anumite precizări  din textul acestei dispoziţii pot conduce la aparenţa unei 
sancţionări disciplinare a reclamantului. Astfel, în partea introductivă a dispoziţiei, se face trimitere la 
procesul verbal nr. 275/15.02.2011 întocmit de către Comisia de verificare numită prin dispoziţia nr. 
16/02.02.2011  prin  care  se  consemnează  constatările  făcute  cu  ocazia  verificării  substaţiei  de 
ambulanţă  Sighetu-Marmaţiei  privind  lipsa  de  combustibili,  completarea  şi  verificarea  foilor  de 
parcurs, întocmirea F.A.Z.-urilor şi aplicare Ordinului MTTC nr. 14/1982.

De asemenea,  dispoziţia  cuprinde  consemnarea  cantităţii  de  combustibil  constatată  lipsă  la 
autosanitarele  de rezervă,  cu precizare valorii  de 290,35 lei  ce se impută în sarcina reclamantului, 
precum şi menţiunea că dispoziţia poate fi contestată la Tribunalul Maramureş în termen de 30 de zile 
de la comunicare.

Toate  acestea  însă nu sunt  de  natură  a  conduce  la  concluzia  că  dispoziţia  ar  căpăta  astfel 
valenţele unei decizii de sancţionare disciplinară.



Practic, se constată o coincidenţă temporală (în sensul derulării acestor evenimente în aceeaşi 
perioadă,  nu  în  aceeaşi  zi),  anume,  că  odată  cu  încetarea  situaţiei  care  a  condus  la  delegarea 
reclamantului pe postul de tehnician IA (şef garaj) la Substaţia de Ambulanţă Sighetu Marmaţiei, s-au 
constatat şi o serie de nereguli pentru care i-a fost imputată o anumită sumă. Concomitent, s-a dispus, 
după cum s-a văzut în cele ce preced, încetarea atribuţiilor  reclamantului pe postul pe care fusese 
delegat şi revenirea la funcţia sa de bază.

Dispoziţia atacată prevede încetarea cu data de 21 februarie 2011 a atribuţiilor reclamantului de 
tehnician IA (şef garaj) la Substaţia de Ambulanţă Sighetu Marmaţiei, iar decizia penală nr. 14/A din 
10 februarie 2011, prin care a fost condamnat în mod definitiv numitul B.I. (persoana titulară pe postul 
căreia fusese delegat reclamantul în mod temporar, până la clarificarea situaţiei juridice a acestuia), a 
devenit  irevocabilă prin neatacare cu recurs în termen de 10 zile de la pronunţare, deci la data de 
22.02.2011. Ca atare, verificându-se îndeplinirea condiţiei de încetare a delegării, chiar dacă la o zi 
după data apreciată de angajator, reclamantul nu mai poate invoca nelegalitatea măsurii prin care s-a 
constatat încetarea condiţiilor de delegare şi să fie repus pe postul pe care fusese delegat, decât cel  
mult pentru acea zi cu care a greşit angajatorul calculul termenului de recurs în penal, or nu aceasta 
este pretenţia şi cauza acţiunii de faţă.

În definitiv, angajatorul are dreptul să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii, conform 
art. 40 alin. 1 lit. a) Codul muncii, şi cu atât mai mult, pe acela de a constata încetarea termenului 
pentru care un angajat a fost delegat într-o altă funcţie, pe durată determinată.

Angajatorul emiţând cu acest prilej o dispoziţie de readucere a reclamantului pe postul său, nu 
este rezonabil şi nici nu există suficiente temeiuri de fapt şi de drept pentru a se considera că măsura ar  
constitui  o sancţiune disciplinară: nu există manifestarea de voinţă expresă a angajatorului în acest 
sens, nici la data emiterii dispoziţiei, nici pe durata procesului, angajatorul contestând permanent că ar 
fi  urmărit  sancţionarea  disciplinară  a  salariatului  său  în  această  modalitate.  Or,  aşa  fiind,  este 
contradictorie  poziţia  reclamantului  care  solicită  a  se  valorifica  această  dispoziţie  ca  sancţiune 
disciplinară tocmai în scopul de a obţine anularea ei  pentru vicii  de formă.  Practic,  în acest  mod, 
reclamantul deturnează acţiunea în instanţă pe care o are la îndemână de la scopul său, acela de a-i  
asigura protecţia drepturilor în calitate de salariat. Or, de îndată ce angajatorul subliniază că nu i-a 
aplicat o sancţiune disciplinară, nu are interes reclamantul să solicite să se constate că din contra, i s-ar  
fi aplicat o atare sancţiune. Însuşi o arată, solicitând anularea acestei sancţiuni.

De altfel, nici măsura nu îmbracă forma unei sancţiuni, pentru a putea fi valorificată ca atare, 
Codul muncii  stipulând în mod restrictiv  care sunt aceste sancţiuni ce se pot aplica pentru abateri  
disciplinare, şi de asemenea, nici nu a fost urmată procedura de sancţionare, cu derularea cercetării 
disciplinare  în  condiţiile  stricte  ale  codului,  şi  nu s-a  emis  o decizie  de aplicare  a  unei  sancţiuni  
disciplinare în aceleaşi condiţii legale imperative.

Or, valorizând dispoziţia atacată în prezentul litigiu ca fiind una prin care se constată încetarea 
delegării  reclamantului,  nu poate  fi  trecută  cu  vedere  lipsa  oricărui  drept  de care  să  se  prevaleze 
reclamantul în solicitarea sa. Practic, împlinindu-se termenul până la care fusese delegat, a încetat şi 
orice temei  pentru a ridica pretenţia  de a fi  menţinut  pe postul pe care fusese delegat,  aceasta,  în 
măsura în care s-ar accepta că salariatului i s-ar naşte un drept la a se menţine măsura delegării pe toată 
durata ei. Este superfluu însă a se cerceta această ipoteză legală, în condiţiile în care, aşa cum s-a arătat 
în cele ce preced, cu o singură zi a fost devansat termenul de încetare a delegării: condamnarea penală 
a numitului B.I. a rămas irevocabilă la data de 22 februarie 2011, iar încetarea delegării reclamantului 
s-a dispus cu începere de la 21 februarie 2011. Or, reclamantul nu a solicitat prin acţiune menţinerea sa 
pe postul pe care fusese delegat şi pentru data de 22 februarie 2011, ci anularea în tot a dispoziţiei de  
încetare a delegării şi repunerea în funcţia pe care fusese delegat, pe o perioadă nedeterminată, ceea ce 
în mod evident, nu poate fi primit.

Cât  priveşte  discuţia  pe  marginea  naturii  juridice  a  acestei  delegări,  respectiv  dacă  se 
încadrează  strict  în  conceptul  definit  de  art.  43  Codul  muncii,  sau  reprezintă  o  modificare  a 
contractului individual de muncă, Curtea constată că nu se verifică ipoteza susţinută de tribunal, că în 
fapt,  prin  dispoziţia  nr.  29/30.01.2008,  s-ar  fi  modificat  contractul  individual  de  muncă  al 
reclamantului, întrucât acest act menţionează cu precizie caracterul temporar al mutării reclamantului 
pe o altă  funcţie  decât  cea pe care era încadrat  şi  menţinerea  postului  său ca vacant,  pe perioada 
delegării.



În mod cert, nu este în interesul reclamantului să se constate că prin această dispoziţie, la care 
reclamantul a achiesat şi de care se prevalează în susţinerea poziţiei sale procesuale, ar reprezenta o 
astfel de modificare a contractului individual de muncă, întrucât ar semnifica transformarea unui post 
pe durată nedeterminată într-unul pe durată determinată, a cărui durată, după cum s-a arătat mai sus, a 
expirat, astfel încât ar fi pus în situaţia de a se constata încetat contractul său individual de muncă,  
situaţie net defavorabilă în comparaţie cu revenirea la postul pe care a fost angajat iniţial.

Faţă de toate aceste considerente, Curtea urmează a admite recursul pârâtei în sensul arătat, în 
temeiul art. 312 alin. 1-3 raportat la art. 304 pct. 8 şi 9 C.proc.civ.

Neîntemeiat  este  recursul  reclamantului,  care  tinde  spre  modificarea  sentinţei  în  sensul 
admiterii cererii sale de obligare la plata cheltuielilor de judecată aferente fondului.

Or, se constată că acest petit a fost în mod expres respins de tribunal, cu motivarea că nu s-a 
făcut dovada achitării acestor cheltuieli de judecată aferente fondului.

Prin  motivele  de  recurs  nu  se  critică  practic  sentinţa  din  perspectiva  considerentelor  şi  a 
dispozitivului, ci recunoscând omisiunea de a proba plata acestor cheltuieli de judecată în faţa instanţei 
de  fond,  reclamantul  face  dovada  achitării  acestora  direct  în  faţa  instanţei  de  recurs  şi  solicită 
modificarea sentinţei în raport de această probaţiune.

Cererea nu se încadrează în nici unul din motivele de modificare sau de casare reglementate de 
art. 304 C.proc.civ., şi nici prin prisma dispoziţiilor mai permisive ale art. 3041 C.proc.civ. nu poate fi 
primită, faţă de definiţia acestei căi de atac, dedusă din dispoziţiile art. 3021 C.proc.civ., unde printre 
elementele cererii de recurs sunt enumerate şi motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul

Or, se deduce că pe calea recursului este necesar a se evoca atari motive de nelegalitate în ce 
priveşte hotărârea atacată, ceea ce nu este cazul în speţă.

În plus,  faţă  de soluţia  asupra fondului,  astfel  cum a fost  modificată  în  recursul  pârâtului, 
Curtea constată că aceste cheltuieli de judecată aferente judecăţii, suportate de reclamant, nu pot fi 
imputate pârâtei, întrucât nu aceasta a căzut în pretenţii. Incidente sunt prevederile art. 274 C.proc.civ.

20. Aplicarea legii în timp. Reclamant decedat în timpul procesului de 
divorţ. Continuarea acţiunii de către moştenitori

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 349/R din 6 februarie 2013 

Prin acţiunea civilă înregistrată la 25.01.2011 la Judecătoria Vişeu de Sus, reclamantul T.M. 
junior a chemat-o în judecată pe pârâta T.D., solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa, să se 
dispună desfacerea căsătoriei încheiate între părţi la data de 8.03.2007 prin divorţ din vina exclusivă a 
pârâtei, reluarea de către pârâtă a numelui avut anterior încheierii căsătoriei acela de „S.”, încredinţarea 
minorului  T.M.  născut  la  data  de  25.07.2008  la  pârâtă  spre  creştere  şi  educare,  cu  obligarea 
reclamantului  la  plata  pensiei  de  întreţinere  calculată  la  nivelul  salariului  minim  pe  economia 
naţională.

Prin întâmpinare depusă la termenul din 14.06.2011, calificată ca fiind cerere reconvenţională, 
pârâta T.D. a solicitat desfacerea căsătoriei din vina ambilor soţi.

Prin sentinţa civilă nr. 1813 din 5 iulie 2011 a Judecătoriei Vişeu de Sus, s-a respins cererea 
formulată de reclamantul T.M. împotriva pârâtei T.D. şi în contradictoriu cu Autoritatea Tutelară a 
Primăriei Borşa.

S-a admis cererea reconvenţională formulată de pârâta T.D. împotriva reclamantului T.M. şi în 
contradictoriu cu Autoritatea Tutelară a Primăriei Borşa şi în consecinţă:

S-a  desfăcut  căsătoria  încheiată  între  părţi  la  data  de  8  martie  2007,  înregistrată  la  nr. 
42/08.03.2007 în registrul stării civile al Primăriei Borşa, din vina reclamantului.

S-a încuviinţat ca pârâta să îşi reia numele avut anterior încheierii căsătoriei, acela de „S.”.
I-a fost încredinţat pârâtei spre creştere şi educare minorul T.M. născut la data de 29 mai 2007.
A fost  obligat  reclamantul  să  îi  plătească  pârâtei  în  favoarea  minorului  T.M.  o  pensie  de 

întreţinere în sumă de 150 lei lunar, începând cu data de 25.01.2011 şi până la majoratul minorului, sau 
la noi dispoziţii.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că părţile s-au căsătorit la data de 8 
martie 2007, iar din relaţia lor de căsătorie a rezultat minorul T.M. născut la data de 29 mai 2007.



Din declaraţia martorului audiat S.I., a rezultat că după încheierea căsătoriei, relaţiile dintre soţi 
au  decurs  o  perioadă  în  mod  normal,  însă  în  ultimul  timp  raporturile  dintre  ei  s-au  deteriorat 
considerabil, din cauză că reclamantul a intrat în relaţii extraconjugale cu o altă femeie, împreună cu 
care locuieşte şi în prezent şi cu care are un copil.

Ancheta  socială  efectuată  de  Autoritatea  Tutelară  din  cadrul  Primăriei  oraşului  Borşa,  a 
concluzionat  ca minorul  T.M. să-i  fie  încredinţat  pârâtei  spre creştere  şi  educare,  întrucât  aceasta 
locuieşte în casa proprietatea părinţilor ei,  compusă din trei  camere şi dependinţe,  bine întreţinute, 
părţile înţelegându-se cu privire la încredinţarea minorului la mamă spre creştere şi educare.

Întrucât  în  sarcina  pârâtei  nu  a  putut  fi  reţinută  vreo  culpă  în  destrămarea  raporturilor  de 
căsătorie, s-a respins acţiunea principală şi s-a admis cererea reconvenţională.

Împotriva  acestei  sentinţe,  la  data  de  12.08.2011  a  declarat  apel  pârâta  T.D.,  solicitând 
modificarea ei în sensul constatării ca fiind încetată căsătoria încheiată între părţi, prin decesul soţului 
reclamant la data de 29 iunie 2011.

La termenul din 13.10.2011, numitul T.M. senior a formulat o cerere de intervenţie în interesul 
intimatului-reclamant, solicitând în principal respingerea apelului ca fiind formulat în contradictoriu cu 
o persoană decedată, iar în subsidiar numirea intervenientului în calitate de curator litis al defunctului 
său fiu.

Numitul T.M. senior, tatăl  reclamantului T.M. junior, a declarat  şi apel împotriva sentinţei,  
înregistrat  la  data  de  16.03.2012  în  dosarul  nr.  xxx/100/2012,  solicitând  schimbarea  ei  în  sensul 
admiterii în totalitate a acţiunii  principale şi admiterii în parte a cererii  reconvenţionale,  precum şi 
numirea apelantului în calitate de curator litis al minorului T.M., născut la data de 29 mai 2007.

În motivarea apelului, s-a susţinut că sentinţa este nelegală în ceea ce priveşte transformarea 
întâmpinării  în  cerere reconvenţională,  că hotărârea  s-a dat pe baza declaraţiei  unui singur martor 
propus de pârâtă, s-a încălcat principiul disponibilităţii deoarece pârâta a solicitat desfacerea căsătoriei 
din vina ambilor  soţi  şi  nu doar a reclamantului,  după cum s-a încălcat  principiul  rolului  activ  al  
judecătorului şi art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Prin  încheierea  civilă  nr.  111/A din  12  aprilie  2012 a Tribunalului  Maramureş,  s-a  dispus 
conexarea  dosarului  nr.  xxx/100/2012  al  Tribunalului  Maramureş,  la  dosarul  nr.  ttt/336/2011  al 
aceluiaşi tribunal.

Prin cererea de aderare la apelul pârâtei, numitul T.M. senior la termenul din 19.01.2012, a 
solicitat introducerea în cauză în calitate de moştenitor a minorului T.M. născut la data de 29.05.2007, 
numirea  lui  T.M. senior  în  calitate  de curator  special  al  minorului  T.M. şi  schimbarea  în  parte  a 
hotărârii instanţei de fond, în sensul desfacerii căsătoriei din vina exclusivă a pârâtei.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 6162 şi art. 44 C.pr.civ., coroborate cu cele ale art. 256 
şi art. 380 C. civ.

La acelaşi termen din 19.01.2012, numitul T.M. a formulat o cerere de intervenţie în interes 
propriu.

Prin concluziile  scrise depuse la data de 23.01.2012, T.M. senior a arătat  că în cauză sunt 
incidente prevederile art. 380 alin. (1) şi (2) C.pr.civ.

Prin decizia civilă nr. 196/A din 6.09.2012 a Tribunalului Maramureş, s-a admis excepţia lipsei  
calităţii procesuale active a apelantului T.M. senior şi în consecinţă, s-a respins apelul declarat de T.M. 
senior împotriva sentinţei civile nr. 1813 din 5 iulie 2011 a Judecătoriei Vişeu de Sus, ca fiind declarat  
de o persoană fără calitate procesuală activă.

S-a  respins  ca  inadmisibilă  cererea  de  intervenţie  în  interes  propriu  formulată  de  T.M.  în 
dosarul nr. ttt/336/2011.

S-a constatat că T.M. senior nu are calitate de parte în apelul promovat de pârâta T.D..
S-a admis apelul declarat de pârâta T.D. în contradictoriu cu minorul T.M. prin curator T.M., 

împotriva sentinţei civile nr. 1813 din 5 iulie 2011 a Judecătoriei Vişeu de Sus, pe care a schimbat-o în 
sensul  că  a  constatat  încetată  prin  decesul  soţului  T.M.  junior  survenit  la  data  de  29  iulie  2011, 
căsătoria încheiată între T.D. şi T.M. junior la data de 8 martie 2007.

Pentru a decide astfel, instanţa de apel a reţinut că problema esenţială în speţă, în funcţie de 
care primesc soluţionare excepţiile invocate şi cererea de apel formulată de T.M. senior, este dacă 
dispoziţiile art. 380 Cod civil şi ale art. 6162 C.pr.civ., sunt sau nu aplicabile acestui proces înregistrat 
la data de 25 ianuarie 2011.



Noul Cod civil a intrat în vigoare la data de 1 octombrie 2011, conform art. 220 din Legea nr. 
71/2011, iar prin art. 223 din aceeaşi lege s-a stabilit că dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel, 
procesele şi cererile în materie civilă sau comercială în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a 
Codului  civil,  se  soluţionează  de  către  instanţele  legal  învestite,  în  conformitate  cu  dispoziţiile 
materiale şi procedurale în vigoare la data când acestea au fot pornite.

Analizând dispoziţiile tranzitorii cuprinse în Legea nr. 71/2011 în ceea ce priveşte art. 380 C. 
civ. sau art. 6162 C.pr.civ., tribunalul a constatat că nu există o asemenea derogare, astfel că aceste 
dispoziţii legale sunt excluse de la aplicarea lor, urmând a dobândi incidenţă doar în procesele începute 
ulterior datei de 1 octombrie 2011.

Au deplină incidenţă în speţă dispoziţiile art. 223 din Legea nr. 71/2011, raportat la faptul că 
acţiunea introductivă de instanţă a fost înregistrată la data de 25.01.2011, anterior intrării în vigoare a 
noului cod civil, sentinţa primei instanţe s-a pronunţat la data de 5.07.2011, iar decesul reclamantului a 
survenit la data de 29.07.2011, astfel că tribunalul s-a raportat în soluţionarea apelurilor la Titlul I, 
capitolul 4 din Codul familiei, respectiv la normele de procedură civilă anterioare modificării dispuse 
prin Legea nr. 71/2011.

Întrucât prin prisma reglementării procedurale aplicabile raportului juridic litigios, acţiunea de 
divorţ  nu poate fi  continuată  de moştenitorii  vreunuia dintre soţi,  având caracter  personal atât  sub 
aspectul pornirii sale, cât şi al continuării demersului procesual, rezultă că apelul declarat  de T.M. 
senior, este formulat de o persoană fără calitate procesuală activă.

Cererea de intervenţie în interes propriu formulată de T.M. senior este inadmisibilă, pentru că a 
lipsit acordul apelantei şi pentru că vizează aspecte privind desfacerea căsătoriei, astfel că nu poate fi 
primită în considerarea caracterului strict personal al acţiunii de divorţ.

Apelul  pârâtei  a  fost  admis  în  baza  art.  296  C.pr.civ.  coroborat  cu  art.  37  şi  39  C.fam., 
schimbându-se sentinţa judecătoriei în sensul constatării că a încetat căsătoria încheiată între părţi, prin 
decesul soţului reclamant.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs numitul T.M. senior, tatăl reclamantului T.M. junior, 
solicitând modificarea ei şi rejudecând, admiterea apelului împotriva sentinţei, care să fie schimbată în 
sensul  desfacerii  căsătoriei  din  vina  exclusivă  a  pârâtei,  cu  obligarea  ei  la  plata  cheltuielilor  de 
judecată.

În  motivarea  recursului,  s-a  susţinut  că  decizia  atacată  este  nelegală,  deoarece  în  mod 
nejustificat instanţa de apel nu a aplicat dispoziţiile art. 6162 alin.(2) C.pr.civ., care sunt incidente în 
cauză.

Dispoziţiile  care  reglementează  procedura  divorţului,  sunt  de la  data  de  1 octombrie  2011 
aplicabile nu numai căsătoriilor ce urmează a se încheia după intrarea în vigoare a noului Cod civil, ci 
şi persoanelor căsătorite înainte de această dată, dar a căror căsătorii se desfac după 1 octombrie 2011, 
aşa cum prevede art. 39 din Legea nr. 71/2011: dispoziţiile Codului civil privind divorţul se aplică fără 
a se deosebi între căsătoriile încheiate înainte sau după intrarea sa în vigoare.

În ceea ce priveşte divorţul pronunţat anterior intrării în vigoare a noului Cod civil, efectele 
acestuia se vor produce şi vor fi reglementate de legea în vigoare la data pronunţării hotărârii de divorţ  
rămasă irevocabilă.

Instanţa  de  apel  în  mod  greşit  a  reţinut  că  acţiunea  de  divorţ  nu  poate  fi  continuată  de 
moştenitorii soţului decedat şi nu a luat în considerare înscrisurile administrate care ar fi dus spre o altă 
soluţie.

Intimata T.D. a părăsit domiciliul conjugal, mutându-se împreună cu concubinul ei, care este şi 
prezumtivul tată al minorului T.M., ea introducând o acţiune de divorţ la Judecătoria Vişeu de Sus, iar 
procesul de stabilire a paternităţii minorului aflat pe rolul unei instanţe din Italia, se amână din cauză 
că  intimata  refuză  să  prezinte  minorul  în  vederea  recoltării  probelor  biologice  necesare  efectuării 
testului ADN.

Instanţa de apel nu a aplicat prevederile art.  380 C. civ.,  deşi este evident că vina aparţine 
exclusiv soţiei pârâte, care a avut încă de la începutul căsătoriei o relaţie extraconjugală, ea fiind cea 
care a părăsit domiciliul conjugal şi s-a mutat împreună cu concubinul, prezumtivul tată al minorului,  
nu a participat la funeraliile soţului decedat, nu s-a preocupat de repatrierea corpului neînsufleţit şi de 
înmormântarea acestuia, interesând-o doar banii din asigurarea de viaţă în cuantum de 100.000 euro. În 
drept, recursul a fost motivat pe dispoziţiile art. 304 pct.8 şi 9, art. 6162 C.pr.civ. şi art. 380 C. civ.



Intimata  T.D.  prin  întâmpinare,  a  solicitat  respingerea  recursului  declarat  de  T.M.  senior, 
pentru lipsa calităţii procesuale active şi ca inadmisibil faţă de prevederile art. 6162 alin. (1) C.pr.civ.

Recurentul T.M. senior a depus şi concluzii scrise la dosar, prin care a reiterat susţinerile din 
recurs.

Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, curtea reţine următoarele:
Acţiunea  de  divorţ  intentată  de  reclamantul  T.M.  junior  împotriva  pârâtei  T.D.,  a  fost 

înregistrată sub nr. ttt/336 din 25 ianuarie 2011, la Judecătoria Vişeu de Sus, care prin sentinţa civilă 
nr. 1813 din 5 iulie 2011, a respins acţiunea principală intentată de reclamant împotriva pârâtei,  a 
admis cererea reconvenţională formulată de pârâtă împotriva reclamantului şi în consecinţă, a desfăcut 
căsătoria încheiată între părţi la data de 8 martie 2008 prin divorţ din vina reclamantului, a încuviinţat  
ca după divorţ pârâta să îşi reia numele avut anterior încheierii căsătoriei acela de „S.”, i-a încredinţat 
pârâtei  spre  creştere  şi  educare  pe  minorul  T.M.  născut  la  data  de  29  mai  2007,  cu  obligarea  
reclamantului  la plata unei pensii  de întreţinere în sumă de 150 lei lunar,  începând cu data de 25 
ianuarie 2011 şi până la majoratul acestuia sau până la noi dispoziţii.

La  data  de 29 iulie  2011,  reclamantul  T.M. junior  a  decedat,  motiv  pentru care  împotriva 
sentinţei judecătoriei Vişeu de Sus, numitul T.M. senior a declarat apel, a aderat la apelul pârâtei şi a  
formulat o cerere de intervenţie în interes propriu.

În această  situaţie,  instanţa de apel a reţinut  că faţă de data înregistrării  acţiunii,  problema 
esenţială  ce  se  impune  a  fi  rezolvată  în  cauză,  este  aceea  dacă  în  speţă  sunt  aplicabile  sau  nu 
dispoziţiile  art.  380  C.  civ.  şi  ale  art.  6162 C.pr.civ.,  ajungând  la  concluzia  eronată  că  nu  sunt 
aplicabile,  ci  ar fi incidente dispoziţiile Titlului  I,  cap. 4 din Codul familiei,  respectiv  normele de 
procedură civilă anterioare modificării intervenite prin Legea nr. 71/2011.

Acţiunea introductivă de instanţă  intentată  de reclamant  împotriva pârâtei,  a avut ca obiect 
desfacerea căsătoriei încheiate între părţi, prin divorţ din vina exclusivă a pârâtei.

Conform art.  379 alin.  (1)  C.  civ.,  în  cazul  prevăzut  de  art.  373 lit.  b),  divorţul  se  poate 
pronunţa dacă instanţa stabileşte culpa unuia dintre soţi în destrămarea căsătoriei. Cu toate acestea, 
dacă din probele administrate rezultă culpa ambilor soţi, instanţa poate pronunţa divorţul din culpa 
comună, chiar dacă numai unui dintre ei a făcut cerere de divorţ.  Dacă culpa aparţine în totalitate 
reclamantului, sunt aplicabile prevederile art. 388.

La rândul său, art. 380 alin. (1) C. civ. prevede că în situaţia prevăzută de art. 379 alin. (1),  
dacă soţul reclamant decedează în timpul procesului, moştenitorii săi pot continua acţiunea de divorţ. 

Potrivit art. 6162 alin. (2) C.pr.civ., când cererea de divorţ se întemeiază pe culpa pârâtului şi 
reclamantul decedează în cursul procesului, lăsând moştenitori, aceştia vor putea continua acţiunea, pe 
care  instanţa  o va admite  numai  dacă  va constata  culpa  exclusivă  a  soţului  pârât.  În  caz contrar,  
dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile, iar conform art. 725 alin. (1) din acelaşi cod, dispoziţiile legii noi 
de procedură se aplică, din momentul intrării ei în vigoare, şi proceselor în curs de judecată începute 
sub legea veche, precum şi executărilor silite începute sub acea lege.

Întrucât reclamantul T.M. junior a decedat în timpul procesului, iar acţiunea lui de divorţ a fost 
întemeiată  pe  culpa  exclusivă  a  pârâtei,  T.M.  senior  are  calitate  procesuală  activă  de  a  continua 
acţiunea de divorţ.

Dispoziţiile art. 380 alin. (1) C. civ. le conferă dreptul de a continua acţiunea de divorţ, nu 
numai moştenitorilor legali sau testamentari,  ci şi legatarilor universali sau cu titlu universal, iar în 
lipsa acestora comunei, oraşului sau municipiului pe raza teritorială a căruia se aflau bunurile la data 
deschiderii moştenirii.

Având  în  vedere  că  instanţa  de  apel  a  reţinut  în  mod  greşit  că  în  cauză  sunt  aplicabile 
dispoziţiile Titlului I, cap. 4 din Codul familiei, respectiv normele de procedură anterioare Legii nr. 
71/2011, în temeiul art. 304 pct. 8 şi 9, coroborat cu art. 312 alin.(1), (3) şi (5) C.pr.civ., curtea în 
opinia majoritară, s-a admis recursul declarat de T.M. senior împotriva deciziei tribunalului, care a fi 
fost casată şi s-a trimis cauza la acelaşi tribunal, pentru judecarea ei pe fond.

Faţă de soluţia ce s-a dispus în cauză, s-au respins ca nefondate excepţiile invocate de intimată, 
privind lipsa calităţii procesuale active a recurentului şi a inadmisibilităţii recursului.

OPINIE SEPARATĂ:



Reclamantul T.M. a decedat  în cursul soluţionării prezentei cauze la data de 29.07.2011, iar 
tatăl  acestuia,  T.M.  sn,  a  formulat  cerere  de   intervenţie,  în  interes  propriu,  în  apel.  Cererea  de 
intervenţie a fost respinsă ca  inadmisibilă.

 T.M.  sn  formulat  o  cerere  de  intervenţie  şi  chiar  dacă  această  cerere  a  fost  respinsă  ca 
inadmisibilă,  intervenientul  are calitate  procesuală precum şi un interes juridic prezent şi actual să 
atace   soluţia   pronunţată  prin  Decizia  civilă  nr.  196/A/2012  de  către   Tribunalul  Maramureş, 
referitoare la respingere  ca  inadmisibilă a cererii de  intervenţie, deoarece este  nemulţumit de soluţia  
pronunţată de tribunal.

Pentru aceste  considerente, apreciem că sunt  nefondate  excepţiile  invocate de către intimata 
pârâtă, T.D., motiv pentru care  vor fi respinse, potrivit dispoziţiilor art. 137 C.Pr.Civ.  .

În prezenta  cauză  reclamantul T.M. a  investit  Judecătoria Vişeu de Sus cu o acţiune de divorţ 
înregistrată la data de 25.01.2011, sentinţa de divorţ fiind pronunţată la data de  5  iulie  2011. 

Sentinţa  nr. 181375 iulie  2011  pronunţată de  Judecătoria Vişeul de Sus a fost  comunicată 
reclamantului  T.M. la data de 21.07.2011, iar acesta a decedat în perioada  în care putea declara apel – 
29.07.2011.

Împotriva  sentinţei   mai  sus  arătate  a   declarat  apel  pârâta  T.D.,  la   data  de  12.08.2011, 
solicitând instanţei  să constate că a  încetat   căsătoria  prin decesul reclamantului T.M. şi nu prin 
divorţ. 

Toate aceste demersuri judiciare, precum şi decesul reclamantului, T.M., au avut  loc anterior 
intrării în vigoare a Noului Cod  Civil. 

Problema  esenţială  care  trebuie  dezlegată  este  dacă  acestui  proces  de  divorţ  i  se  aplică 
dispoziţiile Codului familiei, sau dispoziţiile Noului Cod  Civil.

În ceea ce priveşte aplicarea legii civile în timp, problemele generate de aplicarea în timp a 
legii trebuie rezolvate  ţinându-se cont de  principiul neretroactivităţii legii civile şi principiul aplicării 
imediate a legii civile  noi, însă aceasta  din urmă cunoaşte excepţia ultraactivităţii supravieţuirii legii  
vechi).

Principiul neretroactivităţii legii civile era  consacrat de art. 1 din Codul civil din 1864, precum 
şi de art. 15 alin. 2  din Constituţie, stabilind  că legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii 
penale mai favorabile.

În  prezent,  Noul  Cod  Civil  reglementează  principiul  neretroactivităţii  legii  civile,  potrivit 
dispoziţiilor art. 6 alin. 1 Teza a  II-a, şi aceste  dispoziţii legale aflate atât în vechiul, cât şi în Noul 
Cod Civil consacră regula  potrivit  căreia, o lege civilă se aplică numai după intrarea ei în vigoare, iar 
nu şi situaţiilor anterioare. 

În  cazul  de   faţă,   situaţia  juridică  este  complexă,  deoarece  acţiunea  de  divorţ  şi  decesul 
reclamantului au avut  loc sub imperiul Codului familiei,   iar apelul a  fost cercetat şi judecat sub 
imperiul Noului Cod  Civil.

Potrivit principiului aplicării imediate a legii civile noi se  înţelege regula potrivit  căreia, de 
îndată ce a fost adoptată, legea civilă nouă se aplică tuturor situaţiilor ivite după intrarea ei în vigoare, 
excluzând aplicarea legii civile vechi, principiul fiind  consfinţit de art. 6 alin. 5 şi 6  Noul Cod  Civil.

Anterior, în codul civil din 1864 acest principiu nu era  consacrat, dar rezulta ca o consecinţă 
firească a principiului neretroactivităţii, în sensul că, dacă legea nouă nu are  putere retroactivă, pentru 
viitor ea trebuie aplicată de  îndată.

Însă, de la acest  principiu al aplicării imediate a legii civile  noi există o excepţie,  anume 
ultraactivitatea  sau supravieţuirea legii civile  vechi, care  înseamnă că, în unele  situaţii determinate,  
se aplică legea veche, deşi a intrat în vigoare o nouă lege  civilă. 

Această excepţie de la  principiul mai sus arătat  se  justifică prin aceea că anumite situaţii  
juridice,  aflate   în desfăşurare,  să rămână guvernate de legea sub imperiul căreia au început să se 
constituie, să se  modifice ori să se stingă.

În ceea ce  priveşte aplicarea Codului civil de la  1864 sau a Noului Cod  Civil, pentru acţiunile 
care erau înregistrate  pe rolul instanţei,  la data  intrării  în vigoare al  Noul Cod Civil,  legiuitorul  a 
adoptat  Legea nr. 71/2011, pentru punerea  în aplicare a  Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Acest 
act normativ a stabilit prin art. 223, ca regulă generală, „că procesele  şi cererile în materie civilă sau 
comercială în curs de soluţionare la data  intrării în vigoare a  Codului civil se soluţionează de către 



instanţele legal investite, în conformitate cu dispoziţiile legale, materiale şi procedurale  în vigoare  la 
data când acesta au fost  pornite, dacă prin prezenta  lege  nu se prevede altfel”.

Din această dispoziţie legală rezultă regula de bază potrivit  căreia  toate procesele  începute 
anterior intrării în vigoare a Noului Cod  civil se soluţionează în baza dispoziţiilor  de drept  material  
de la data înregistrării acţiunii.

Cu titlu de excepţie,  Legea nr. 71/2011 a prevăzut ca în unele situaţii  să se  aplice  Noul Cod 
Civil, însă acestea  sunt expres  şi limitativ  prevăzute de lege şi nu pot fi extinse şi la alte situaţii sau  
instituţii legale, decât cele avute  în vedere de legiuitor.

În cazul de faţă, atât sentinţa pronunţată de judecătorie, cât şi decesul reclamantului au avut loc 
anterior intrării în vigoare a Noului Cod Civil, situaţie în care se impunea aplicarea dispoziţiilor art.  
223 din Legea nr. 71/2011 şi în mod corect, instanţa de apel a constatat încetarea căsătoriri prin deces 
şi nu prin divorţul părţilor. 

Instanţa de apel a aplicat principiul  tempus regit actum, constatând  că faptul juridic, decesul 
reclamantului, produs înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu poate genera alte efecte juridice, 
decât cele  prevăzute la data producerii lui.

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 37 coroborat cu art. 39 C.Familiei, în vigoare la data decesului 
reclamantului T.M., acest fapt juridic care a avut loc anterior rămânerii definitive a sentinţei de divorţ, 
nu putea duce decât la constatarea încetării căsătoriei părţilor prin deces. 

A aplica dispoziţiile  art.  380 Noul Cod Civil  în situaţia în care decesul a avut loc anterior 
intrării  în  vigoare a Noul Cod Civil,  înseamnă a aplica  retroactiv  legea civilă,  ceea ce contravine 
principiului neretroactivităţii legii civile. 

Într-adevăr, prin Legea nr. 71/2011,  în art. 42 s-a prevăzut că în cererile de divorţ formulate 
anterior intrării în vigoare a Codului civil, instanţa poate să dispună divorţul în temeiul prev. art. 373 
lit. b  şi art. 379 alin. 1  Cod  civil, iar art. 380 stipulează că în situaţiile prev. la art. 379 alin. 1, dacă  
soţul  reclamant  decedează  în  timpul  procesului,  moştenitorii  pot  continua  acţiunea  de  divorţ,  dar 
considerăm că în speţa de faţă nu poate fi aplicat art. 42 din Legea nr. 71/2011 pentru   următoarele 
considerente:

Art.  42  din  Legea  nr.  71/2011  în  forma  iniţială  (în  vigoare  la  data  soluţionării  apelului),  
prevedea că în cererile de divorţ formulate anterior  intrării în vigoare a  Codului civil, instanţa de 
judecată poate să dispună divorţul în temeiul prev. art. 373  lit. b, 379 alin. 1  Cod  civil (…), în măsura 
în care motivele de divorţ subzistă şi după intrarea în vigoare a  Noului Cod  Civil.

Deci, această teză reglementată de art. 42 din Legea nr. 71/2011 este  incidentă în ipoteza  în 
care motivele de divorţ dintre soţi continuă şi după intrarea  în vigoare a Noului Cod  Civil, cea ce 
presupune ca ambii soţi să fie  în viaţă după intrarea în vigoare a  Noului Cod  Civil.

Ori, dacă reclamantul a decedat  anterior  intrării în vigoare a  Noului Cod  Civil, nu se  mai pot 
aplica  dispoziţiile art. 42  din Legea nr. 71/2011, ca excepţie de la regula stabilită de art. 223 din 
Legea nr.  71/2011, întrucât  motivele de divorţ nu mai subzistă sub legea  nouă.

Corelativ introducerii art. 42 din Legea nr. 71/2011, prin art. 219,pct. 13 din Legea nr.  71/2011 
s-a  modificat  şi Cod proc.civ. şi s-a  introdus art. 6162 Cod proc.civ.

În  opinia   noastră,  această  dispoziţie  de  procedură  a  fost  inserată  pentru  a  putea  aplica 
dispoziţiile  art. 379, 380 din Noul Cod  Civil şi atât   dispoziţiile  art. 616 2   Cod proc.civ., cât şi 
dispoziţiile  art. 379, 380 din Noul Cod  Civil, se aplică numai de la data  intrării în vigoare a  Noul 
Cod  Civil, adică 1.10.2011.

Art. 6162  al. 2 Cod proc.civ, este o normă de procedură şi este aplicabilă de la data intrării în 
vigoare şi proceselor în curs de judecată, potrivit art. 725 C.Pr.Civ., însă această dispoziţie legală, nu 
poate fi disociată de dispoziţiile de drept material, respectiv art. 379, 380 Noul Cod Civil, pentru a 
căror aplicare a fost adoptată. 

Considerăm că art. 6162  Cod proc.civ se aplică proceselor în curs de judecată numai dacă faptul 
generator al aplicării acestei dispoziţii legale, decesul unuia  dintre soţi,  s-a produs ulterior datei de 
1.10.2011.

Pentru aceste considerente, apreciem că se impunea respingerea  recursului intervenientului  şi 
menţinerea deciziei pronunţate  în apel. 



21. Carte funciară. Notare acţiune
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 280/R din 30 ianuarie 2013 

Prin  sentinţa  civilă  nr.  3018  din  13.02.2012,  a  Judecătoriei  Cluj-Napoca,  a  fost  respinsă 
plângerea formulată de petenţii C.R.C. şi SC R.C. SRL în contradictoriu cu intimaţii: Judeţul Cluj, prin 
Consiliul Judeţean Cluj, in calitate de administrator şi C.M.D., având ca obiect desfiinţarea încheierilor 
nr.  122.462/2010 si  nr.  129.098/2010 emise  de  Biroul  de Cadastru  si  Publicitate  Imobiliară  Cluj, 
privitor la imobilul cu nr. cadastral 257749, înscris în cartea funciară 257749/UAT Cluj-Napoca, cu 
consecinţa restabilirii situaţiei anterioare de carte funciară; precum şi radierea notării de sub B 11, din 
CF nr.  257749/UAT Cluj-Napoca,  nr.  cadastral  257749,  cu privire  la  acţiunea  civila  ce constituie 
obiectul dosarului nr. xxx/211/2009 al Judecătoriei Cluj-Napoca, raportat la imobilul compus din teren 
aflat in proprietatea Judeţului Cluj sub B3 şi in administrarea Consiliului Judeţean Cluj - prin SC T. 
SA, si respectiv construcţii aflate in proprietatea SC R.C. SRL, sub B5.

Au fost obligaţi petenţii la plata în favoarea intimatei C.D.M. a sumei de 1860 lei, cu titlu de 
cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele:
Prin cererea înregistrată la data de 03.11.2010 la O.C.P.I. Cluj sub dosar nr. 122462 intimata 

Ciorbă Daniela-Mariana a solicitat notarea în C.F. nr. 257749/UAT Cluj-Napoca, nr. cadastral 257749 
a  extinderii  de  acţiune  la  acţiunea  reconvenţională  înregistrată  sub  dosar  nr.  xxx/211/2009  a 
Judecătorie Cluj-Napoca.

Aşa  cum  rezultă  din  cuprinsul  dosarului  de  C.f.  anexat  cauzei  prin  încheierea  nr. 
122462/09.11.2010 s-a dispus notarea in CF nr. 257749/UAT Cluj-Napoca, nr. cadastral 257749, in 
foaia  de  proprietate,  sub  B11,  a  extinderii  de  acţiune  înregistrata  în  dosar  nr.  xxx/211/2009  al 
Judecătoriei  Cluj-Napoca, înaintată de către intimata C.D.M. contra pârâtelor SC R.C. SRL, SC S. 
SRL, SC R.T. SRL. 

Ulterior,  prin  încheierea  nr.  129098/26.11.2010  a  fost  respinsa  cererea  de  reexaminare  a 
încheierii de notare, formulata de petenţii C.R.C. şi SC R.C. SRL. Conform extrasului de c.f. imobilul 
în  litigiu  este  compus  din  teren  aflat  în  proprietatea  Judeţului  Cluj  şi  administrarea  Consiliului 
Judeţean Cluj prin S.C. T. S.A. şi respectiv, construcţii aflate în proprietatea S.C. R.C. SRL, având 
regimul juridic al imobilelor aflate în parcurile industriale, respectiv Parcul Industrial T. I. 

Prin  prezenta  plângere  petenţii  au  solicitat  desfiinţarea  încheierilor  de  carte  funciară  nr. 
122462/2010 şi nr. 129098/2010 emise de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj, cu privire 
la  imobilul  cu număr  cadastral  257749, înscris  în  CF 257749/UAT Cluj-Napoca şi,  în consecinţă, 
radierea notării de sub Bl 1, din cartea funciară anterior menţionată, cu privire la acţiunea civilă ce 
constituie obiectul dosarului nr. xxx/211/2009 al Judecătoriei Cluj-Napoca, având ca obiect acţiune de 
partaj  al  bunurilor  comun,  invocând  în  esenţă  faptul  că  construcţia  aflată  pe  terenul  proprietatea 
Judeţului  Cluj,  este  înscrisă  în  cartea  funciară  în  favoarea  S.C.  R.C.  S.R.L.,  deci  face  parte  din 
patrimoniul societăţii, iar potrivit reglementărilor legale, bunurile aflate în patrimoniul unei societăţi 
comerciale, nu pot face obiectul partajului bunurilor comune dintre doi foşti soţi, întrucât patrimoniul 
societăţii este distinct de patrimoniul asociaţilor.

Astfel,  este  real  faptul  că dosarul  nr.  xxx/211/2009 al  Judecătoriei  Cluj-Napoca,  in prezent 
suspendat, are ca obiect acţiune de partaj a bunurilor comune dobândite de petentul C.R.C. şi intimata 
C.D.M., fiind disjuns dintr-un dosar de divorţ.

Însă, nu este real faptul că în dosarul nr. xxx/211/2009 părţile între care se derulează litigiul 
sunt doar petentul C.R.C. si fosta soţie, intimata C.D.M.. Astfel,  în dosarul sus menţionat intimata  
C.D.M. a formulat o extindere de acţiune – solicitat a fi notată în C.F. – prin care a chemat în judecată  
printre altele, şi pe petenta S.C. R.C. SRL.

Pe de altă parte, prin acţiunea reconvenţională formulată – partaj bunuri comune – intimata a 
solicitat sa se constate ca din masa bunurilor comune dobândite de soţi fac parte şi părţile sociale de la 
SC. R.C. SRL Cluj-Napoca, deci, prin însăşi acţiunea principală a inclus la partaj părţile sociale ale 
petentei SC. "R.C." SRL Cluj-Napoca.



Mai mult, prin extinderea de acţiune formulată intimata C.D.M. a susţinut in mod expres ca 
toate societăţile au fost înfiinţate in timpul căsătoriei sale cu petentul C.R.C. şi că toate părţile sociale 
au fost dobândite în aceea perioadă, din fonduri comune. 

Or, art.  349 alin. 2 C. civil  prevede că :"calitatea de asociat este recunoscută soţului care a 
aportat bunul comun, dar părţile sociale sau acţiunile sunt bunuri comune. "

De menţionat că, prin încheierea nr. 122462/09.11.2010 prin care s-a dispus notarea in CF nr. 
257749/UAT Cluj-Napoca,  nr.  cadastral  257749,  in  foaia  de  proprietate,  sub B11,  a  extinderii  de 
acţiune  înregistrata  în  dosar  nr.  xxx/211/2009  al  Judecătoriei  Cluj-Napoca,  s-a  reţinut  ca  fiind 
îndeplinite dispoziţiile art. 22, art. 26, alin. 4, pct. c, art. 38, art. 47 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 şi ale 
art.  42, pct. 3, art.  93 din Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, modificat prin Ordinul nr. 133/2009.

În motivare,  s-a arătat  că prin acţiunea notată  reclamanta C.D.M. a solicitat  instanţei  să se 
dispună  modificarea  Actelor  constitutive  ale  pârâtelor  SC.  R.C.  S.R.L.  ş.a.m.d.,  prin  menţionarea 
părţilor sociale atribuite în urma partajului bunurilor comune.

Or, în mod evident, ca urmare a solicitării formulate la cartea funciară, registratorul verifică să 
existe o aparenţă a dreptului pretins de petent pentru ca notarea să se realizeze în condiţii de perfectă 
legalitate,  fără a avea abilitarea să verifice sau să aprecieze fondul cererii  de chemare în judecată, 
respectiv extindere de acţiune reconvenţională – partaj bunuri comune – anexată de altfel la dosarul de 
C.F., contrar celor susţinute de petenţi.

Astfel, prin dispoz. art. 42 alin. 1  lit. e din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 
7/1996, se menţionează următoarele:  "arătarea oricărei  acţiuni care dă caracterul de drept litigios a 
unui drept real înscris in cartea funciara" iar la litera "q" se menţionează că se au in vedere "orice alte 
fapte, drepturi personale sau acţiuni a căror notare este permisă de lege şi au legătura cu imobilul".

Mai  mult,  potrivit  art.93  din  Ordinul  nr.  633/2006  pentru  aprobarea  Regulamentului  de 
organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, modificat prin Ordinul nr. 
133/2009: „Notarea existenţei unui litigiu cu privire la drepturile ce fac obiectul înscrierii în cartea 
funciară se va putea face fie la cererea părţii interesate, fie din oficiu la sesizarea instanţei de judecată. 
Notarea se va face în baza copiei acţiunii având ştampila şi numărul de înregistrare ale instanţei sau 
certificatul de grefă care identifică obiectul procesului, părţile şi imobilul’’. 

Faţă de cele reţinute şi având în vedere dispoziţiile legale invocate, în temeiul dispoz. art. 50 
din Legea nr. 7/1996 instanţa a respins ca neîntemeiată plângerea formulată de petenţi.

În temeiul dispoz art. 274 C.pr.civilă a obligat petenţii la plata în favoarea intimatei C.D.M. a 
sumei de 1860 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat.

Prin decizia civilă nr. 481/18.10.2012 a  Tribunalului Cluj a  fost respins ca nefondat apelul 
declarat  de  petenţii  C.R.C.  şi  SC  R.C.  SRL  împotriva  sentinţei  civile  nr.  3018  din  13.02.2012 
pronunţată în dosar nr. 39158/211/2010 al Judecătoriei Cluj-Napoca,  care a fost menţinută în totul.

Au fost obligaţi apelanţii să plătească intimatei C.D.M. suma de 1860 lei cheltuieli de judecată 
în apel.

Pentru a pronunţa această  decizie, tribunalul a  reţinut următoarele:
Instanţa  de  fond  a  făcut  o  corectă  apreciere  a  stării  de  fapt,  întemeiată  pe  probatoriul 

administrat în cauză, precum şi o corectă aplicare a dispoziţiilor legale incidente în materie.
Tribunalul a reţinut că limitele cercetării judecătoreşti sunt configurate de cadrul procesual de 

învestire, respectiv cadrul legal incident în cauză, fiind fără relevanţă apărările întemeiate pe instituţii 
sau principii de drept care exced acestor coordonate specifice cauzei pendinte.

În acest sens,  în procedura de înscriere în cartea funciară, respectiv  de notare, lucrătorul de 
carte funciară nu este obligat  şi nici îndreptăţit să  analizeze justeţea sau temeinicia cererii,  ci trebuie 
să se rezume  strict la verificarea îndeplinirii unor exigenţe minimale, în cazul notării conform art. 26 
alin.4 lit. c din Legea nr.7/1996 coroborat cu art. 42 alin.1 din Ordinul nr.633/2006, fiind necesar a se 
depune o acţiune în justiţie referitoare la drepturile reale asupra imobilelor şi alte înscrieri cu caracter 
temporar în legătură cu imobilul, condiţie pe deplin îndeplinită în cauză.

Notarea în cartea funciară a acţiunilor în justiţie are drept scop informarea terţilor cu privire la 
existenţa unui litigiu în legătură cu imobilul înscris în cartea funciară, fără a restrânge însă dreptul 
proprietarului tabular de a-şi exercita toate atributele dreptului de proprietate. 



Art. 26 alin. (4) din Legea nr. 7/1996 prevede că înscrierile din cartea funciară sunt de trei  
feluri, respectiv intabularea [lit. a)], înscrierea provizorie [lit. b)] şi notarea [lit. c)].

Notarea are ca obiect "înscrierea drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice referitoare 
la starea şi capacitatea persoanelor, acţiunilor şi căilor de atac în justiţie, precum şi a măsurilor de 
indisponibilizare, în legătură cu imobilele din cartea funciară".

Art.  42 din Regulament  aduce detalii  în privinţa  operaţiunii  de notare în  cartea funciară şi 
stabileşte, enumerând cu caracter exemplificativ, faptele, drepturile şi litigiile care intră în categoria 
celor ce pot fi notate într-o carte funciară.

De altfel,  la lit.  q), ultima din enumerare, se arată că pot fi notate orice alte fapte, drepturi 
personale sau acţiuni care au legătură cu imobilul.

Acţiunea  notată  în  CF  257749/UAT  Cluj-Napoca  prin  Încheierea  nr.  122462/09.11.2010  , 
contestată în dosarul de faţă, reprezintă extinderea faţă de SC R.C. SRL a acţiunii formulate de C.D.M. 
în contradictoriu C.R.C.   pentru partaj bunuri comune , între care se regăsesc şi părţile sociale deţinute 
la  această  societate  comercială,  precum  şi   modificarea  actelor  constitutive  ale  acesteia,  prin 
menţionarea părţilor sociale atribuite urmare a partajului.

Aşa cum rezultă din CF nr. 257749/UAT Cluj-Napoca ,imobilul este proprietatea S.C. "R.C. " 
S.R.L.

 Având în vedere că imobilul face parte din patrimoniul societăţii comerciale, este evident că o 
acţiune vizând regimul juridic al părţilor sociale poate afecta şi acest imobil.

Din acest punct de vedere, notarea procesului în cartea funciară este admisibilă, aşa cum corect 
a reţinut şi prima instanţa , şi se încadrează în dispoziţiile art. 42 din Regulament, lit.  e) şi q).

Nu au putut fi reţinute nici susţinerile apelanţilor referitoare la incidenţa  art.48 al.1 lit. c din 
Legea nr.7/1996 care stipulează că „ în cazul în care registratorul admite cererea, dispune întabularea 
sau înscrierea provizorie prin încheiere, dacă înscrisul îndeplineşte următoarele condiţii” (…) lit. c” 
individualizează  imobilul  printr-un identificator  unic”  lit.  e  „  este  însoţit,  după  caz,  de  o copie  a 
extrasului  de  carte  funciară  pentru  autentificare  sau  a  certificatului  de  sarcini  ce   a  stat  la  baza 
întocmirii actului.”

Rezultă foarte clar din textul de lege mai sus enunţat că cele două condiţii de admisibilitate a 
cererii sunt prevăzute atunci când se solicită întabularea sau înscrierea provizorie, iar nu şi atunci când 
se solicită notarea în cartea funciară.

Prin definiţie notarea este înscrierea de carte funciară prin care se aduce la cunoştinţă terţilor 
anumite  fapte  sau raporturi  juridice,  care  poartă  asupra drepturilor  personale,  a  actelor  şi  faptelor 
juridice referitoare la starea şi capacitatea persoanelor, acţiunilor şi căilor de atac în justiţie, precum şi 
a măsurilor de indisponibilizare în legătură cu imobilele din cartea funciară.

Rezultă deci că notarea reprezintă o înscriere subsecventă în cărţile funciare, fiind o categorie 
aparte de  întabulare şi înscriere provizorie.

Aşadar, textul de lege aplicabil cererii de notare a acţiunii în cartea funciară, este art.55 alin.1 
din Ordinul nr.633/2006, potrivit  căruia cererea de înscriere adresată biroului va cuprinde: numele, 
prenumele şi domiciliul solicitantului, actul e identitate, obiectul înscrierii, indicarea actului sau actelor 
în măsură să justifice cererea, localitatea în care se află situat imobilul, numărul cadastral al acestuia şi 
numărul de carte funciară, după caz.

Or, cererea formulată de petenta C.D.M.  îndeplinea toate aceste cerinţe, cuprinzând inclusiv 
numărul cadastral al imobilului şi numărul de carte funciară.

Împotriva  acestei  decizii  au  declarat  recurs   intimaţii  C.R.C.,  SC  R.C.  SRL,  solicitând 
modificarea în sensul admiterii în întregime a apelului declarat împotriva sentinţei civile nr. 3018/2012 
a Judecătoriei Cluj-Napoca şi schimbării acesteia  în sensul admiterii plângerii, cu consecinţa radierii  
notării din CF.

S-a  solicitat obligarea intimatei la plata cheltuielilor de  judecată în recurs.
În motivarea  recursului  recurenţii  au invocat  următoarele  aspecte  de nelegalitate  care atrag 

incidenţa art. 304 pct. 9 Cod proc. civ.:
l.  Greşita  aplicare  a  prevederilor  Ordinului  nr.  633/2006,  în  sensul  că  au  fost   luate  în 

considerare  exclusiv  prevederile  art.  55  alin.  1  fără  a  fi  coroborate  cu  celelalte   dispoziţii  care 
completează cadrul legal în care se derulează operaţiunile de carte  funciară: art. 17, 26 alin. 4  lit. c,  
47 din Legea nr.  7/1996, art. 93 din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 633/2006.



Luând  în considerare exclusiv  prevederile art. 55 alin. 1  din Regulament, instanţa de apel a 
ignorat două aspecte esenţiale pentru orice operaţiune efectuată cu privire la cartea funciară, inclusiv 
notarea unei acţiuni: necesitatea existenţei unui litigiu privind dreptul de  proprietate asupra imobilului 
intabulat şi identificarea  imobilului cu date exacte – număr de carte funciară şi număr topografic / 
cadastral, în actele  justificative anexate cererii de notare.

Niciuna dintre aceste  condiţii nu este  îndeplinită în cauză.
2. Greşita aplicare a prevederilor art. 48 alin. 1 lit. c din Legea nr.  7/1996.
În  mod  eronat  instanţa  de  apel  a   apreciat  că  textul  legal  care  condiţionează   dispunerea 

intabulării sau înscrierii provizorii doar dacă înscrisul individualizează imobilul printr-un identificator 
unic, este aplicabil doar operaţiunilor de  intabulare  şi înscriere  provizorie, nu şi operaţiunii de notare.

Legea nr.  7/1996 nu reglementează distinct  procedura de evidenţiere  în CF pentru fiecare 
operaţiune – intabulare, înscriere  provizorie sau notare – ci reglementează în ansamblu, procedura 
comună de  evidenţiere a  tuturor acestor  operaţiuni în CF.

3. Este  criticată ca fiind greşită afirmaţia  instanţei de apel potrivit  căreia având  în vedere că 
imobilul face parte din patrimoniul societăţii comerciale, este evident că o acţiune  vizând regimul 
juridic al părţilor sociale poate afecta şi acest  imobil.

Concluzia are la bază două erori esenţiale: 
- obiect al dosarului nr. xxx/211/2009 nu este  dreptul de  proprietate asupra  părţilor sociale, ci  

contravaloarea  părţilor sociale  pe care  intimata Ciorba Daniela Mariana  le-a apreciat  ca 
făcând parte din masa  bunurilor comune partajabile;

- dreptul de proprietate asupra  părţilor  sociale  ale  unei societăţi  comerciale nu are ca efect 
modificarea dreptului de  proprietate asupra  unui imobil  proprietatea  persoanei juridice.
În dezvoltarea acestei critici recurenţii au arătat  că în ipoteza admiterii acţiunii de partaj doar 

recurentul C.R.C. ar  putea fi obligat la plata unei sume de bani, faţă de societatea SC R.C.  SRL 
situaţia rămânând  neschimbată în ceea ce priveşte imobilul asupra căruia poartă notarea acţiunii.

Dreptul  de  proprietate  asupra   părţilor  sociale   ale   unei  societăţi  comerciale  conferă  unei 
persoane calitatea de asociat,  un eventual drept de   proprietate asupra bunurilor aflate în patrimoniul 
societăţii comerciale putând  exista abia după lichidarea acesteia.

În timpul existenţei societăţii asociatul are dreptul de a  încasa dividende.
Nu există identitate între părţile sociale şi drepturile pe care acestea le  conferă proprietarului 

(asociatului care deţine  părţile sociale în cadrul societăţii) şi bunurile  mobile sau imobile aflate  în 
patrimoniul societăţii.

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

Referitor la primul motiv de recurs invocat, curtea, cu opinie majoritară  constată că acesta  nu 
este fondat.

Prin extinderea de  acţiune   înregistrată  la  data  de 7.09.2010 în dosar nr.  xxx/211/2009 la 
Judecătoria   Cluj-Napoca (în prezent,  strămutat la  Judecătoria   Constanţa),  reclamanta  C.D.M. a 
chemat  în judecată pârâta SC R.C. SRL (şi alte patru societăţi  comerciale),  solicitând ca în urma 
partajului bunurilor comune  dobândite  în timpul căsătoriei cu pârâtul C.R.C. (litigiul înregistrat  sub 
nr. yyy/211/2008 la Judecătoria Cluj-Napoca, dosar  nr. xxx/211/2009 fiind disjuns), să dispună,  în 
contradictoriu cu societatea  pârâtă, modificarea  actelor  constitutive ale acesteia,  prin menţionarea 
părţilor sociale atribuite  în urma  partajului comun.

Pârâta SC C. SRL este  proprietar tabular asupra construcţiilor evidenţiate în CF nr. 257749 
Cluj-Napoca, nr. cadastral 257749 – C1, 257749 – C2.

Art. 26 alin. 4 lit. c din Legea nr.  7/1996 prevede  că notarea  are ca obiect „(…), acţiunilor şi 
căilor de atac  în justiţie, precum şi a măsurilor  de  indisponibilizare, în legătură cu imobilele  din 
cartea  funciară.”

Din conţinutul acestei dispoziţii, reiese că poate face obiect al unei notări în CF o acţiune care 
are legătură cu imobilul intabulat în CF.

Interpretarea dată de recurenţi potrivit căreia cerinţa legală este în sensul necesităţii existenţei 
unui litigiu cu privire la dreptul de  proprietate  asupra imobilului intabulat este restrictivă, întrucât 
textul art. 26 alin. 4  lit. c din Legea nr. 7/1996 nu limitează posibilitatea notării doar  la acele acţiuni  
care au ca obiect un litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra  imobilului intabulat.



În speţă, la fel ca şi instanţele de fond,  curtea cu opinie majoritară apreciază că extinderea de 
acţiune  formulată  de reclamantă împotriva  pârâtei  proprietară  a  imobilului  evidenţiat   în CF nr. 
257749 Cluj-Napoca este  susceptibilă de a  fi notată în cartea  funciară, cu respectarea principiului  
legalităţii formale şi materiale a  notării.

Legalitatea formală înseamnă că registratorul de la Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară 
nu poate încuviinţa decât înscrierea actelor şi faptelor juridice anume prevăzute de lege şi nu se poate 
sprijini decât pe cererea şi actele ce o însoţesc.

Legalitatea materială vizează faptul că registratorul trebuie să cerceteze, pe de o parte, dacă 
înscrisul pe baza căruia se solicită înscrierea întruneşte condiţiile prevăzute de lege pentru înscrierea 
dreptului sau faptului juridic (art.41-51, 83 din Legea nr. 7/1996), iar pe de altă parte, să cerceteze dacă 
potrivit cuprinsului cărţii funciare, nu există vreo piedică la efectuarea înscrierii.

Prin urmare, examinarea registratorului se mărgineşte la verificarea valabilităţii actului a cărui 
notare se cere şi a posibilităţii notării în raport de înscrierile făcute deja în cartea funciară, cu privire la 
imobil.

În speţă, registratorul de carte funciară avea abilitatea de a verifica doar dacă extinderea de 
acţiune a cărei  notare a fost  solicitată este înregistrată la instanţa investită cu soluţionarea acţiunii 
principale şi dacă este formulată în contradictoriu cu proprietarul tabular al imobilului asupra căruia se 
solicită notarea, fără a avea competenţa analizării, pe fond, a legalităţii şi temeiniciei acestei extinderi.

Exact aceloraşi limite de verificare este supusă şi instanţa care analizează plângerea formulată 
împotriva încheierii de reexaminare a încheierii în baza căreia s-a operat notarea în cartea funciară.

Scopul  notării  acţiunii/extinderii  de acţiune  în cartea  funciară  este  de a  încunoştinţa  terţele 
persoane  asupra  existenţei  unui  litigiu,   fără  ca  prin  această  înscriere  să  fie  afectate  atributele 
proprietăţii.

În  speţă  erau  întrunite  condiţiile  formale  pentru  înscrierea  extinderii  de  acţiune  în  cartea 
funciar, neexistând temeiuri de anulare a încheierii de carte funciară.

Nici afirmaţia  vizând  lipsa identificării imobilului în actele  justificative  anexate cererii de 
notare  nu  este   întemeiată,  întrucât  din  cuprinsul  cererii  de   înscriere   înregistrată  sub  nr. 
122462/3.11.2010  la   Oficiul  de  Cadastru  şi  Publicitate  Imobiliară  Cluj   -  Biroul  de  Cadastru  şi 
Publicitate  Imobiliară, reiese  cu evidenţă că imobilul a fost  identificat atât   prin indicarea numărului 
de carte  funciară – 257749 Cluj-Napoca, cât şi prin indicarea  numărului parcelei – 257749 – C1, iar  
cererii i-au fost  anexate extinderea de  acţiune şi acţiunea reconvenţională, cerinţa art. 47 din Legea 
nr.  7/1996 şi art. 93 din Regulament, fiind pe deplin respectate.

Curtea, cu opinie majoritară apreciază că nici al doilea motiv de recurs nu este fondat.
Potrivit  art. 26  alin. 4 din Legea nr. 7/1996, înscrierile (în CF) sunt de trei feluri: întabularea, 

înscrierea provizorie  şi notarea.
Actul normativ în materia publicităţii imobiliare prevede  aşadar trei categorii de  înscrieri, 

clasificate potrivit prevederii evocate, după obiectul lor.
Ulterior,  fiecare  dintre  cele  trei  categorii  beneficiază  de  dispoziţii  legale  distincte,  atât  în 

conţinutul legii materiale, cât  şi al Regulamentului.
Din întreaga economie a actelor   normative  în materie,  rezultă  că în dispoziţiile   comune 

tuturor celor trei categorii de  înscrieri, legiuitorul le-a  menţionat pe toate, iar  atunci când a  instituit 
anumite cerinţe aparte, specifice  doar uneia sau pentru două din cele trei categorii de  înscrieri, le-a 
menţionat exclusiv doar pe cele avute  în vedere pentru  acea dispoziţie.

Acesta este cazul şi a art. 48 alin. 1  lit. c din Legea nr.  7/1996,  care face referire expresă  
numai la intabulare şi înscriere provizorie, efectuarea  notării nefiind  condiţionată de individualizarea 
imobilului printr-un identificator  unic.

Notarea  ca înscriere în CF, nefiind menţionată în art. 48 alin. 1 lit. c din Legea nr.  7/1996,  
contrar  susţinerii recurenţilor, nu poate fi supusă cerinţelor acestei prevederi, în condiţiile  în care 
legiuitorul a arătat expres cele  două categorii de înscrieri cărora această  dispoziţie li se aplică.

Corect  apreciază  curtea  cu  majoritate  de  voturi  că,  aşa   cum a  reţinut  tribunalul,  notarea 
reprezintă  o  înscriere   subsecventă  intabulării  şi  înscrierii  provizorii,  cerinţele   formale  pentru 
îndeplinirea sa fiind  mai restrânse  decât cele  reclamate de efectuarea celorlalte  două.

Referitor la cel  de-al treilea  motiv de recurs curtea,  cu majortate de voturi,  constată că în 
cadrul  acestuia recurenţii fac ample referiri la obiectul litigiului înregistrat   sub nr. xxx/211/2009, 



respectiv  la fondul problemei litigioase  ce se  dezbate în acel cadru procesual, exprimându-şi opinia 
în privinţa cererii reclamantei C.D.M. de  includere în masa bunurilor supuse  partajului  a părţilor 
sociale deţinute la SC R.C. SRL (şi alte patru societăţi).  Or, prezentul litigiu îl constituie plângere 
împotriva  încheierii  nr. 129098/2010 a BCPI Cluj, prin care s-a respins cererea de reexaminare a 
încheierii nr. 122462/2010 a BCPI Cluj,  în baza  căreia s-a dispus  notarea în Cf nr. 257749 Cluj a 
extinderii de acţiune în dosar  nr. 30915/ 211/2009.

În primul rând, extinderea de acţiune din dosar nr. xxx/211/2009 al Judecătoriei Cluj-Napoca, 
care a făcut obiectul notării în CF,  (strămutat  în prezent  la Judecătoria  Constanţa), nu are ca obiect  
includerea  în masa  partajabilă a părţilor sociale deţinute la  SC R.C. SRL,ci modificarea actelor  
constitutive  ale  societăţii,  prin  menţionarea  părţilor  sociale  atribuite  în  urma  partajului  bunurilor 
comune. 

În al doilea rând, potrivit  art. 42 alin. 1 din Ordinul nr. 633/2006, notarea poate avea ca obiect 
(…)  şi  alte   înscrieri  cu  caracter  temporar  în  legătură  cu  imobilul,  iar   potrivit  enumerării 
exemplificative arătate la alin. 2  lit.  g, notarea poate viza orice alte fapte, drepturi personale  sau 
acţiuni a căror  notare este  permisă de lege şi au legătură cu imobilul.

Or, în speţă, această dispoziţie este  incidentă întrucât notarea extinderii de acţiune având ca 
obiect modificarea actelor constitutive ale societăţii, prin menţionarea părţilor sociale atribuite în urma 
partajului  bunurilor   comune,  este   permisă  de  lege,,  pe   considerentul  că  asupra   imobilului 
proprietară este societatea  SC R.C. SRL, notarea are legătură cu imobilul.

Chiar  dacă fraza din conţinutul considerentelor deciziei pronunţate în apel  criticată de către 
recurenţi nu excelează prin acurateţea exprimării, nu este de  natură să afecteze legalitatea hotărârii 
pronunţate.

În prezentul litigiu nu are  nicio relevanţă împrejurarea dacă părţile sociale ale unei societăţi 
comerciale sunt  sau nu susceptibile de a face obiectul partajului în urma  divorţului asociatului.

Totuşi, în susţinerea opiniei majoritare, curtea apreciată oportună evocarea dispoziţiilor art. 235 
din Legea nr.  31/1990, care reglementează repartizarea activelor societăţii cu răspundere  limitată în 
ipoteza dizolvării.

În speţă, SC R.C.  SRL este o societate cu răspundere limitată cu asociat  unic.
În literatura de specialitate s-a apreciat  că în cazul societăţilor cu răspundere limitată cu asociat 

unic  se   poate  decide contopirea  fazei  de hotărâre  a  dizolvării,  cu faza de stabilire  a  modului  de 
lichidare a  societăţii. În ipoteza dizolvării societăţii şi după îndestularea creditorilor, unicul asociat 
poate deveni proprietar al bunurilor din patrimoniul social.

Luând  în considerare această ipoteză a dizolvării societăţii şi revenirii în  proprietatea unicului 
asociat – petiţionarul C.R.C. – a imobilului evidenţiat în Cf nr. 257749 Cluj-Napoca, acesta, devenind 
proprietar, adică titular al tuturor atributelor dreptului de proprietate, ar putea să dispună de acestea. 
Într-o atare ipoteză, notarea extinderii de acţiune făcută în dosar  nr. xxx/211/2009 de  către reclamanta 
Ciorba Daniela Mariana, în baza efectului de  informare a  terţelor persoane cu privire la  situaţia 
imobilului, ar atenţiona un terţ potenţial cumpărător asupra faptului că imobilul este  în litigiu.

Aşa  cum  s-a  arătat   cu  ocazia  analizării  primului  motiv  de  recurs,  notarea  nu  afectează 
atributele proprietăţii, nu grevează şi nu indisponibilizează imobilul. 

Singurul aspect relevant îl constituie  împrejurarea  că notarea care s-a cerut a fi făcută priveşte 
extinderea de acţiune având ca obiect modificarea actelor constitutive ale societăţii, prin menţionarea 
părţilor sociale atribuite în urma partajului bunurilor  comune. Proprietar tabular al  imobilului asupra 
căruia s-a  dispus  notarea este tocmai societatea comercială a cărei act  constitutiv se  solicită a fi 
modificat pe calea extinderii de acţiune  notată în CF, iar prin această extindere, SC R.C. SRL a fost 
chemată în judecată, în calitate de pârâtă.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 312 alin. 1 Cod proc. civ., curtea, cu  majoritate de 
voturi va respinge ca nefondat recursul intimaţilor C.R.C. şi SC R.C. SRL.

În temeiul art. 274 alin. 1  Cod proc. civ.,  recurenţii  vor  fi  obligaţi  să  plătească  intimatei 
C.M.D. suma de 1500 lei  cheltuieli  de judecată  în recurs, reprezentând  onorariu avocat,  conform 
chitanţei depuse la dosar.

O p i n i e      s e p a r a t ă
Opinia separată vizează soluţia de admitere a recursului declarat de petenţii C.R.C. şi S.C. R.C. 

S.R.L.,  în  contra  deciziei  civile  nr.  481/18.10.2012 a  Tribunalului  Cluj,  cu  consecinţa  modificării 



acestei  decizii,  în sensul admiterii  apelului  declarat  de aceiaşi  petenţi  împotriva sentinţei  civile  nr. 
3018/13.02.2011  a  Judecătoriei  Cluj-Napoca,   şi  a  schimbării  acestei  sentinţe,  în  sensul  admiterii 
plângerii petenţilor, astfel cum a fost formulată.

Limitele învestirii instanţei.
Prin plângerea dedusă judecăţii pendinte, petenţii au solicitat desfiinţarea încheierilor de CF nr. 

122462/2010 şi 129098/2010, emise de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj, privitor la 
imobilul  cu  nr.  cadastral  nr.  257749,  înscris  în  CF  nr.  257749/UAT Cluj-Napoca,  cu  consecinţa 
restabilirii situaţiei anterioare de carte funciară, în sensul radierii notării de sub B. 11 din această carte 
funciară.

Situaţia de carte funciară.
Potrivit  menţiunilor  din  CF  nr.  257749  Cluj-Napoca,  asupra  imobilelor  construcţii,  cu  nr. 

cadastral 257749 – C1, nr. ser. A1. + 1,  şi nr. cadastral 257749 – C2, nr. ser. A1. + 2, este întabulat  
dreptul de proprietate, cu titlu de drept construire, în întregime, sub B. 5, în favoarea lui S.C. R.C.  
S.R.L.

Sub B. 11 în aceeaşi carte funciară s-a notat, asupra construcţiilor cu datele de carte funciară 
anterior menţionate,  extinderea de acţiune din dosar nr. xxx/211/2009 al Judecătoriei  Cluj-Napoca, 
înaintată de către reclamanta C.D.M., în contradictoriu cu pârâtele S.C. R.C. S.R.L., S.C. S. S.R.L., 
S.C.  R.T.  S.R.L.,  S.C.  E.  S.R.L.  şi  S.C.  E.  S.R.L.,  prin  această  extindere  de  acţiune  reclamanta 
solicitând instanţei să dispună „modificarea actelor constitutive ale acestor societăţi comerciale”, prin 
menţionarea părţilor sociale atribuite în urma partajului bunurilor comune.

Obiectul şi cauza extinderii de acţiune care a fost notată sub B. 11 în CF.
Prin extinderea de acţiune înregistrată în dosar nr. xxx/211/2009 al Judecătoriei Cluj-Napoca, la 

data de 07.09.2010, reclamanta din acel dosar, C.D.M., în contradictoriu cu pârâtele S.C. R.C. S.R.L., 
S.C. S. S.R.L., S.C. R.T. S.R.L., S.C. E. S.R.L. şi S.C. E. S.R.L., a solicitat instanţei  ca „în urma 
partajului  să  dispună,  în  contradictoriu  cu  societăţile  comerciale  pârâte,  modificarea  actelor 
constitutive  ale  acestora  prin  menţionarea  părţilor  sociale  atribuite  în  urma  partajului  bunurilor 
comune;  să  oblige  pârâtele,  prin  administrator,  în  baza  art.  198 şi  203 din Legea  nr.  31/1990,  să 
opereze modificările în deţinerea părţilor sociale în Registrul Asociaţilor; să dispună operarea acestor 
modificări privitoare la deţinerea părţilor sociale la Oficiul Registrului Comerţului”.

Această extindere de acţiune a fost întemeiată în drept pe prevederile art. 65, art. 66 şi urm., art. 
198 şi urm. art. 204 şi urm. din Legea nr. 31/1990, art. 7, art. 21 lit. d şi h din Legea nr. 26/1990.

În motivarea  acestei  extinderi  de acţiune  s-a  arătat  că numita  C.D.M. a  solicitat  partajarea 
bunurilor  comune  dobândite  în  timpul  căsătoriei  sale  cu  numitul  C.R.C.,  între  bunurile  comune 
aflându-se şi o serie de participaţii (părţi sociale/acţiuni), la diferite societăţi comerciale.

Întrucât toate aceste societăţi comerciale au fost înfiinţate în timpul căsătoriei părţilor, toate 
părţile sociale la aceste societăţi comerciale au calitatea de bun comun, conform art. 30 C. fam.

Scurte consideraţii cu privire la natura juridică a părţilor sociale / acţiunilor unei societăţi  
comerciale.

Deşi  în  actualul  cadru  procesual,  acela  al  unei  plângeri  împotriva  unei  încheieri  de  carte 
funciară, prin care se solicită radierea notării unei extinderi de acţiune în CF, nu se pot face în mod 
direct  şi  nemijlocit  statuări  asupra  temeiniciei  fondului  dreptului  dedus  judecăţii  prin  respectiva 
extindere  de  acţiune,  totuşi,  opinăm  în  sensul  că  este  posibilă  o  scurtă  şi  tangenţială  „pipăire  a 
fondului”,  şi  aceasta  doar  din perspectiva  analizării  condiţiilor  de admisibilitate  a  notării  în  CF a 
respectivei extinderi de acţiune.

Drept urmare,  trecând peste împrejurarea că extinderea de acţiune, astfel cum a fost formulată,  
nu era de competenţa instanţei civile , ci a instanţei comerciale, apreciem că este util a fi făcute scurte 
consideraţii cu privire la natura juridică a părţilor sociale/acţiunilor unei societăţi comerciale.

Art. 5 alin. 2 din Legea societăţilor comerciale prevede că societatea cu răspundere limitată se 
poate  constitui  şi  prin  actul  de  voinţă  al  unei  singure persoane,  caz  în  care  se  întocmeşte  numai 
statutul.

Acest  statut,  denumit  generic  în  cuprinsul  Legii  societăţilor  comerciale,  ca şi  contractul  de 
societate,  de altfel,  act  constitutiv,  dobândeşte  dată  certă,  potrivit  art.  5 alin.  7,  prin depunerea la 
Registrul Oficiului Comerţului.



Actul constitutiv – fie el contract,  statut -,  a fost definit  în doctrina de specialitate ca fiind 
manifestarea de voinţă prin care asociaţii sau asociatul unic, în cazul S.R.L. cu unic asociat, constituie 
societatea comercială, el cuprinzând în principiu regulile care guvernează raporturile dintre asociaţi, pe 
de o parte, şi dintre asociaţi şi societate, pe de altă parte (a se vedea în acest sens Stanciu D. Cărpenaru, 
S. David, C.Predoiu, Gh. Piperea – Legea societăţilor comerciale, Comentariu pe articole, Ediţia a IV-
a, Editura Ch Beck 2009, pag. 80 şi urm.).

Actul constitutiv al unei societăţi comerciale (contract de societate şi/sau statut), este acel act 
juridic prin care două sau mai multe persoane, prin aporturile lor,  constituie un patrimoniu distinct, 
destinat efectuării de acte de comerţ, în vederea împărţirii câştigului ce ar putea rezulta şi cu obligaţia 
participării la pierderi (M. Scheaua, Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 Comentată şi adnotată, 
pag. 47).

Aşa cum s-a stabilit în doctrina de specialitate, condiţiile de fond prevăzute pentru încheierea 
valabilă  a unui  astfel  de act  constitutiv  sunt cele  prevăzute  în art.  948 C.civ.,  acest  contract  fiind 
guvernat, printre altele, şi de principiul relativităţii efectelor contractului, consacrat de art. 973 C.civ. 
(Op. cit., pag. 81).

Actul constitutiv al  unei societăţi  comerciale (contractul de societate) prezintă trei elemente 
esenţiale, specifice, care îl particularizează faţă de alte contracte sinalagmatice, şi anume: fondul sau 
capitalul social, affectio societatis; participarea la beneficiu şi pierderi. 

Constituirea  unui  fond (capital  social)  prin aporturile  asociaţilor,  este  premisa personalităţii 
juridice a societăţii şi condiţia funcţionării acesteia.

Capitalul social este expresia valorică a aporturilor asociaţilor şi este înscris în contabilitate la 
pasivul bilanţului.

El variază ca valoare, în funcţie de forma juridică a societăţii şi de obiectul de activitate al  
acesteia.

Affectio societatis presupune voinţa comună a asociaţilor de a participa la realizarea obiectului 
de activitate al societăţii şi de a obţine beneficii în urma acestuia, la momentul constituirii societăţii 
affectio societatis presupunând voinţa asociaţilor (asociatului unic în cazul S.R.L. cu unic asociat), de a 
constitui  o  nouă  persoană  juridică,  iar  absenţa  unui  affectio  societatis pe  parcursul  societăţii, 
conducând la dizolvarea societăţii C.S.J., Secţ. Com.,  Decizia nr. 287/1996, în R.D.C. nr. 11/1997,  
pag. 111.

În  sfârşit,  beneficiile  şi  pierderile  reprezintă  cauza  principală  şi  raţiunea  (expectaţia 
beneficiilor), ultimă a contractului de societate.

Aporturile  reunite  ale  asociaţilor  formează,  aşa  cum  s-a  arătat  anterior,  capitalul  social, 
categorie  juridică  ce  reflectă  valoarea  acestor  raporturi  la  momentul  efectuării  lor,  fiind  expresia 
valorifică a totalităţii aporturilor asociaţilor care participă la constituirea societăţii. 

În  bilanţul  societăţii,  capitalul  social  apare  la  pasiv,  deoarece  reprezintă  contrapartida 
aporturilor asociaţilor, care la dizolvarea societăţii trebuie restituite.

Societatea cu răspundere limitată cu unic asociat reprezintă, aşa cum s-a arătat în doctrina de 
specialitate (a se vedea în acest sens Stanciu D. Cărpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea – Legea 
societăţilor comerciale, Comentariu pe articole, Ediţia a IV-a, Editura Ch Beck 2009, pag. 15 şi urm.), 
o inovaţie îndrăzneaţă, care permite aplicarea principiului răspunderii comerciantului persoană fizică 
pentru datoriile comerciale la patrimoniul comercial şi constituirea unui astfel de patrimoniu, separat 
de  patrimoniul  persoanei  fizice,  prin  crearea  unei  ficţiuni  juridice,  o  persoană  juridică,  societate 
comercială, subiect de drept distinct de subiectul de drept care a creat-o.

Aportul în numerar la constituirea capitalului social al S.R.L. cu unic asociat constă într-o sumă 
de bani pe care asociatul se obligă să o transmită societăţii, iar subscrierea aportului reprezintă un act 
de dispoziţie, cu efecte asupra transmiterii dreptului de la asociat la societate, conform jurisprudenţei 
C.S.J. (O. Căpăţână, Societăţile Comerciale, pag. 183).

Obiectul aportului se transmite de asociat în deplină proprietate societăţii care se constituie, 
devenind proprietatea acesteia.

Art.  204  din  Legea  societăţilor  comerciale  prevede  în  ce  condiţii  poate  fi  modificat  actul 
constitutiv al unei societăţi comerciale, respectiv :



-  prin Hotărârea Adunării Generale ori a Consiliului de Administraţie, respectiv Directoratului,  
sau prin hotărârea instanţei de judecată, pronunţată în condiţiile art. 223 alin. 3 din lege, adică prin 
excluderea unui asociat la cererea societăţii sau a oricărui asociat;

-   în condiţiile art. 226 alin. 2 din lege, adică atunci când „în lipsa unor prevederi în actul 
constitutiv sau când nu se realizează acordul unanim asociatul se poate retrage pentru motive temeinice 
în baza unei hotărâri a tribunalului”, urmând ca instanţa să dispună prin aceiaşi hotărâre şi cu privire la 
structura participării la capitatul social al celorlalţi asociaţi.

Faţă de dispoziţiile exprese ale art. 204 din Legea societăţilor comerciale, coroborat cu art. 223 
alin.  3 şi art.  226 alin.  2 din aceeaşi lege – care stipulează expres şi imperativ  care sunt situaţiile 
limitative în care se poate modifica actul constitutiv prin hotărâre judecătorească -, este evident că 
modificarea unor astfel de acte constitutive este posibilă doar în cadrul legal expres precizat de Legea 
societăţilor comerciale.

Revenind la problema părţilor sociale ale unei societăţi comerciale, apreciem că se impun a fi 
făcute următoarele precizări, după cum urmează:

Părţile  sociale,  care,  aşa  cum am arătat  anterior,  din  momentul  în  care  au  fost  subscrise, 
formează  capitalul  social  al  societăţii,  devin  proprietatea  societăţii  comerciale  din  momentul 
înregistrării acesteia în Registrul Comerţului, ele fiind înscrise în bilanţul societăţii la „pasiv”, pentru 
că reprezintă o datorie a societăţii faţă de asociaţi.

Dreptul de proprietate al asociaţilor, corespunzător aportului lor la părţile sociale, se transformă 
într-un drept de creanţă, de a încasa dividende (Decizia Î.C.C.J. nr. 178/1992, în R.D.C. nr. 4/1994, 
pag. 82).

Părţile sociale nu sunt bunuri comune ale soţilor, chiar dacă subscrierea acestora s-ar fi făcut 
din bani  comuni  – în  înţelesul  pe care art.  30 C.fam.  îl  dă noţiunii  de „bun comun” al  soţilor  -,  
neputându-se  face  confuzie  între  banii  comuni  ai  soţilor,  care  au  fost  folosiţi  pentru  subscrierea 
respectivelor părţi sociale, şi faptul că, după subscriere, părţile sociale au devenit capitalul social al 
societăţii, respectiv, constituie proprietatea societăţii, iar nu a asociatului care le-a subscris.

Odată  devenite  proprietatea  societăţii  comerciale,  respectivele  părţi  sociale  vor  da  dreptul 
asociatului care le-a subscris de a participa doar la beneficii/dividendele obţinute de societate.

Asociatul nu va putea însă emite niciun fel de pretenţii cu privire la capitalul social al societăţii,  
format  din  respectivele  părţi  sociale  şi  care,  aşa  cum am arătat,  constituie  proprietatea  societăţii 
comerciale.

Că  este  aşa,  respectiv  că  pe  toată  durata  societăţii,  asociatul  are  drept  doar  la  părţi  din 
beneficiile  societăţii,  o  dovedeşte  fără  putinţă  de  tăgadă  chiar  textul  art.  66  alin.  1  din  Legea 
societăţilor comerciale, text legal care prevede că, pe durata societăţii, creditorii asociatului pot să îşi 
exercite drepturile lor numai asupra părţii din beneficiile cuvenite asociatului după bilanţul contabil, 
iar după dizolvarea societăţii, asupra părţii ce i s-ar cuveni prin lichidare.

Împrejurarea că în timpul căsătoriei soţilor doar unul dintre soţi a devenit asociat ori acţionar la 
o societate comercială, nu constituie un fundament legal pentru acreditarea ideii că părţile sociale sau 
acţiunile la o astfel de societate comercială ar deveni bunuri comune ale celor doi soţi, şi aceasta având 
în vedere, pe de o parte, considerentele anterior expuse, iar pe de altă parte, faptul că nimic nu se 
opunea ca la momentul constituirii  respectivelor societăţi  comerciale şi celălalt  soţ să dobândească 
calitatea de asociat la acele societăţi comerciale.

O astfel de acţiune ar fi pe deplin admisibilă dacă prin aceasta s-ar fi solicitat instanţei, de către 
soţul neasociat, să se constate că în masa bunurilor comune intră dreptul de creanţă, în cotă de câte 1/2-
a parte pentru fiecare din cei doi foşti soţi, având ca obiect contravaloarea beneficiilor obţinute de 
societate, ori, dreptul de creanţă, în cotă de ½ parte pentru fiecare din cei doi foşti soţi,  reprezentând 
contravaloarea sumelor de bani care au fost folosite pentru achiziţionarea respectivelor părţi sociale 
sau acţiuni.

Nu este de ignorat nici faptul că, dacă într-o cerere de partaj de bunuri comune între doi foşti 
soţi, cum este şi cazul de faţă, s-ar da curs favorabil solicitării formulate prin extinderea de acţiune, –  
ceea ce nu s-ar putea face decât cu încălcarea flagrantă a dispoziţiilor Legii societăţilor comerciale -, ar 
însemna, pe de o parte, să se modifice actul constitutiv al societăţii comerciale în alte condiţii decât 
cele permise de legea în vigoare, iar pe de altă parte, ar însemna să se înfrângă principiul  affectio  



societatis,  ceea ce,  evident,  ar  duce la dizolvarea societăţii,  în acest  sens dispunând tocmai Legea 
societăţilor comerciale.

Este adevărat  că părţile  sociale reprezintă bunuri mobile incorporale,  dar nu este mai  puţin 
adevărat că acestea constituie proprietatea societăţii, iar nu a asociatului care le-a subscris.

Scurte consideraţii cu privire la regimul juridic al notării în cartea funciară şi cu privire la  
condiţiile de admisibilitate a efectuării unei notări în cartea funciară.

Este ştiut faptul că în regim de carte funciară, atât sub imperiul vechiului Decretului-lege nr. 
115/1938, cât şi sub imperiul Legii nr. 7/1996, astfel cum aceasta a fost modificată prin O.U.G. nr. 
64/2010,  aprobată  prin  Legea  nr.  133/2012,  notarea  în  cartea  funciară  are,  după caz,  fie  efect  de 
opozabilitate faţă de terţi, fie de informare a acestora, în cazurile anume prevăzute de lege, cu privire la 
drepturile  personale,  faptele,  sau alte  raporturi  juridice  în  legătură  cu imobilele  cuprinse în  cartea 
funciară  (Aurelia  Rusu,  Acţiunile  de  carte  funciară  –  Studiu  de  doctrină  şi  jurisprudenţă,  Ed. 
Hamangiu  nr.  2008,  pag.  25;  Cristina  Cucu,  Legislaţia  cadastrului  şi  a  publicităţii  imobiliare  – 
Comentarii şi explicaţii, Ed. All Beck, Bucureşti 2005, pag. 107 şi urm., pag. 143).

Notarea,  aşadar,  are  ca obiect  înscrierea în cartea  funciară a altor  acte,  fapte,  sau raporturi 
juridice în legătură cu imobilele cuprinse în cartea funciară, în cazurile ordonate sau permise de lege.

Notarea  poate  avea  ca  obiect  consemnarea  unor  fapte  şi  drepturi  personale,  a  litigiilor 
referitoare  la  drepturile  reale  asupra  imobilelor  şi  alte  înscrieri  cu  caracter  provizoriu,  în  această 
categorie  putând  fi  enumerate  exemplificativ:  incapacităţile  totale  sau  parţiale  de  exerciţiu  ale 
titularului dreptului real înscris; instituirea curatelei; modalităţile juridice ce afectează dreptul înscris în 
cartea funciară; arătarea de raporturi juridice cu o altă persoană, de natură să afecteze regimul juridic al 
bunului nemişcător; arătarea oricărei acţiuni care dă caracterul de drept litigios asupra unui drept real 
înscris în cartea funciară; a acţiunii de predare a înscrisului translativ sau constitutiv al dreptului ce 
urmează a se înscrie;  a acţiunii de ieşire din indiviziune; arătarea acţiunii pentru anularea hotărârii 
declarative de moarte a titularului de drept real înscris în cartea funciară; arătarea situaţiilor când se 
face  urmărirea  silită  a  imobilelor;  interdicţia  de  înstrăinare  sau  grevare  a  imobilului;  precum  şi 
modalităţile interdicţiei de strămutare sau grevare;  contractul de locaţiune sau cesiunea de venituri;  
dreptul de preempţiune; promisiunea stabilită prin convenţie de a încheia un contract de înstrăinare cu 
privire  la bunul imobil;  sechestru asigurator şi  judiciar;  schimbarea rangului unei ipoteci;  atacarea 
încheierii de înscriere în cartea funciară, cu apel şi recurs; sentinţa declarativă de faliment; lucrările de 
expropriere a imobilului; precum şi orice alte fapte, drepturi personale sau acţiuni a căror notare este 
permisă de lege.

De regulă, notările mai sus enumerate au caracter de opozabilitate, însă, prin prisma art. 40 din 
Legea  nr.  7/1996,  astfel  cum acesta  a  fost  modificat  prin Titlul  XII,  art.  I,  pct.  45 din Legea nr. 
247/2005, anumite notări (sau înscrieri, în limbajul legiuitorului),  au efect de informare, adică doar 
caracter informativ, de care nu depinde opozabilitatea faţă de terţi.

În această categorie intră notarea acelor acte şi fapte juridice privitoare la drepturile personale, 
la starea şi capacitatea persoanelor în legătură cu imobilul cuprins în cartea funciară.

Aşa cum s-a arătat în doctrina de specialitate, notarea în cartea funciară are scopul de a realiza  
o publicitate completă, integrală, pe lângă drepturile reale imobiliare ce sunt supuse înscrierii în cartea 
funciară, şi a anumitor drepturi de creanţă, fapte sau raporturi juridice în legătură cu imobilele cuprinse 
în cartea funciară, astfel încât, terţii să aibă cunoştinţă de situaţia juridică reală a imobilului (Marian 
Nicolae, Tratat de publicitate imobiliară, vol. II, Noile Cărţi funciare, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, 
Editura Universul Juridic Bucureşti, 2011, pag. 500 şi urm.).

Concluzionând asupra naturii  juridice a notării  în cartea funciară,  este de precizat faptul că 
aceasta reprezintă înscrierea prin care actele sau faptele juridice privitoare la drepturile personale, la 
starea şi capacitatea persoanelor, în legătură cu imobilele cuprinse în cartea funciară, devin opozabile 
faţă de terţi ori, după caz, sunt înscrise numai cu titlu informativ.

Cu alte cuvinte, în sistemul cărţilor funciare, doar drepturile reale imobiliare, numite şi drepturi 
tabulare, pot face obiectul unei întabulări sau înscrieri provizorii, după caz, în timp ce, drepturile de 
creanţă, faptele, sau alte raporturi juridice în legătură cu imobilele cuprinse în cartea funciară, pot fi 
numai notate în cartea funciară, în cazurile ordonate sau permise de lege.

Prin această notare, însă, drepturile de creanţă nu îşi schimbă caracterul şi nu devin reale prin 
faptul  înscrierii  lor,  chiar  dacă,  şi  ele  capătă,  în  cazurile  expres  prevăzute  de  lege,  caracterul  de 



opozabilitate  erga omnes,  întrucât  acest  caracter  nu este  de esenţa şi  nici  măcar  de natura acestor 
drepturi, ci, el permite numai titularului să îşi valorifice dreptul în contradictoriu cu orice altă persoană 
interesată, ca de pildă, împotriva succesorului tabular, sau a creditorului acestuia din  urmă.

Pe de altă parte, principiul publicităţii materiale a cărţilor funciare nu se aplică drepturilor de 
creanţă şi altor drepturi personale, care nu se dobândesc, şi nici nu devin valabile, prin înscrierea lor în 
cartea funciară.

Dispoziţiile Legii nr. 7/1996 cu referire la notarea actelor, faptelor sau altor raporturi juridice în 
legătură cu imobilele cuprinse în cartea funciară sunt puţine şi sumare (art. 19, art. 26 alin. 4 lit. c, art. 
37 alin. 2, art. 38, art. 39, art. 41 alin. 1, art. 54 alin. 3), însă, prevederile referitoare la notarea în cartea 
funciară, cuprinse în Legea nr. 7/1996, sunt dezvoltate şi completate substanţial în Regulament, care 
conţine atât dispoziţii de principiu, cât şi dispoziţii particulare.

În conformitate cu dispoziţiile art.  42 alin.  1 din Regulament,  notarea poate avea ca obiect  
consemnarea  unor  fapte  şi  drepturi  personale,  a  litigiilor  referitoare  la  drepturilor  reale  asupra 
imobilelor şi alte înscrieri cu caracter temporar în legătură cu imobilul.

Potrivit art. 42 alin. 2 din Regulament, în această categorie pot fi enumerate: 
 - a) incapacităţile totale sau parţiale de exerciţiu ale titularului dreptului real înscris;
-  b) instituirea curatelei;
-  c) modalităţile juridice care afectează dreptul înscris în cartea funciară;
-  d) arătarea de raporturi juridice cu o altă persoană de natură să afecteze regimul juridic al  

bunului imobil;
- e) arătarea oricărei acţiuni care dă caracterul de drept litigios unui drept real înscris în cartea 

funciară,  a  acţiunii  de predare a  înscrisului  translativ  sau constitutiv  al  dreptului  ce urmează  a  se 
înscrie, a acţiunii de ieşire din indiviziune, a plângerii sau a acţiunii penale în legătură cu o infracţiune 
care a stat la baza înscrierilor din cartea funciară;

f) arătarea acţiunii  pentru anularea hotărârii  declarative de moarte a titularului de drept real 
înscris în cartea funciară;

g) arătarea situaţiilor când se face urmărirea silită a imobilelor;
h)  Interdicţiile  de  înstrăinare,  grevare,  închiriere,  dezmembrare,  comasare,  construire, 

demolare, restructurare şi amenajare;
i) contractul de locaţiune sau cesiunea de venituri;
j) dreptul de preempţiune;
k) promisiunea stabilită  prin convenţie  de a încheia un contract  de înstrăinare cu privire  la 

bunul imobil;
l) intenţia de înstrăinare sau ipotecare a bunului imobil;
m)  revocarea procurii  date  în vederea încheierii  unui act  translativ  de proprietate  având ca 

obiect un imobil;
n) sechestrul asigurator şi judiciar;
o) schimbarea rangului unei ipoteci;
p) plângerea împotriva încheieri de carte funciară;
q) respingerea cererii de înscriere;
r) deschiderea proceduri insolvenţei şi sentinţa declarativă de faliment;
s) lucrările de expropriere a imobilului;
t)  orice alte  fapte,  drepturi  personale  sau acţiuni  a căror  notare  este  permisă  de lege şi  au 

legătură cu imobilul.
Din cele ce preced, rezultă că notarea în cartea funciară are ca obiect înscrierea actelor, faptelor 

sau a altor raporturi juridice în legătură cu imobilele cuprinse în cartea funciară, în cazurile ordonate 
sau permise de lege, acte sau fapte juridice care, în funcţie de natura lor, pot fi grupate, indiferent de 
efectul notării lor, după cum urmează:

- raporturile juridice care configurează situaţia juridică personală a titularului de carte funciară, 
cum ar fi: minoritatea; interdicţia judecătorească; tutela; curatela; menţiunea deschiderii procedurii de 
reorganizare  judiciară  sau  a  falimentului  titularului  de  carte  funciară;  calitatea  de  bun  comun  al 
imobilului;

- drepturile personale şi alte raporturi juridice patrimoniale în legătură cu imobilul înscris în 
cartea funciară, cum ar fi: drepturile de creanţă, drepturile potestative, etc.



- intenţia de a înstrăina sau de a greva imobilul din cartea funciară;
- îngrădirile legale şi judiciare de înstrăinare sau grevare a imobilului cuprins în cartea funciară;
- măsurile de executare silită şi cele asiguratorii asupra imobilului înscris în cartea funciară;
- acţiunile în justiţie în legătură cu imobilul înscris în cartea funciară (a se vedea în acest sens  

Marian Nicolae, op.cit., pag. 506 şi urm.).
În ceea ce priveşte posibilitatea notării în cartea funciară a calităţii de bun comun a imobilului, 

această ipoteză are în vedere situaţia în care un bun imobil a fost dobândit de soţi în timpul căsătoriei 
acestora, însă, în cartea funciară a fost întabulat dreptul de proprietate doar în favoarea unuia dintre cei  
doi soţi, nefăcându-se nicio menţiune în sensul că acesta ar fi căsătorit (Marian Nicolae, op. cit., pag. 
510 şi urm., cu trimiterile la notele de subsol în acest sens).

Or, în cauza pendinte, imobilele construcţii cu privire la care s-a solicitat a fi notată în cartea 
funciară extinderea de acţiune, nu figurează întabulate în favoarea unuia dintre soţi, şi nici nu au fost 
dobândite  în  proprietate  de unul  dintre  soţi,  în  timpul  căsătorie  sale  cu  celălalt  soţ,  ci,  reprezintă 
proprietatea tabulară a unei societăţi comerciale – persoană juridică distinctă de persoana fizică, soţ, 
asociat al acestei persoane juridice -, fiind dobândită prin construire.

Referitor la notarea acţiunilor în justiţie, în legătură cu imobilul înscris în cartea funciară, se 
impun a fi făcute câteva precizări prealabile:

Anumite acţiuni în justiţie, în legătură cu imobilul sau cu drepturile înscrise în cartea funciară,  
trebuie notate în cartea funciară în scopul de a împiedica, pe de o parte, dobândirea cu bună credinţă a 
unui  drept  tabular  în  tot  cursul  procesului,  iar  pe  de  altă  parte,  de  a  asigura  executarea  hotărârii 
pronunţată în acel proces.

În  general,  notarea  acţiunilor  în  cartea  funciară  va  avea  drept  urmare  că  toate  înscrierile 
posterioare notării vor fi inoperante faţă de reclamant şi succesori săi în drepturi.

Potrivit art. 19 din Legea cărţilor funciare, se pot înscrie în cartea funciară acţiunile privitoare 
la proprietate, precum şi cele privitoare la drepturile reale înscrise în această carte, iar conform art. 42 
din  Regulament,  pot  fi  notate  în  cartea  funciară  acţiunile  judiciare  enumerate  în  acest  art.  42, 
enumerare  care,  aşa  cum  s-a  arătat  în  doctrina  de  specialitate,  nu  este  limitativă,  ci  doar 
exemplificativă.

În  doctrină  (Marian  Nicolae,  op.  cit.,  pag.  535 şi  urm.)  s-a  arătat  că,  în  general,  conform 
jurisprudenţei mai vechi,  construită pe baza vechilor regulamente de carte funciară,  însă pe deplin 
actuală, nu se pot nota decât acţiunile intentate pentru un drept real tabular dobândit anterior intentării 
acţiunii.

Cu alte cuvinte, notarea nu poate avea loc dacă reclamantul nu e deja înscris în cartea funciară 
ca titular al dreptului real pe care îl valorifică prin acţiunea sa.

S-a arătat astfel că acţiunile de drept comun care pot fi notate în cartea funciară ar fi, în esenţă, 
următoarele:  acţiunea pentru desfiinţarea sau desfacerea actului  juridic  pentru cauze anterioare sau 
posterioare  încheierii  lui;  acţiunea  pentru  acordarea  rangului  preferenţial  la  dobândirea  unui  drept 
tabular;  acţiunea  revocatorie  sau  pauliană;  acţiunea  pentru  anularea  unui  transfer  cu  caracter 
patrimonial,  în  condiţiile  prevăzute  de  art.  80  şi  urm.  din  Legea  insolvenţei  nr.  85/2006,  cu 
modificările ulterioare; acţiunea de partaj; acţiunile reale sau personale introduse de terţii care invocă 
drepturi  proprii  asupra  imobilului  înscris  în  cartea  funciară;  acţiunea  pentru  anularea  hotărârii 
declarative de moarte; cererea de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole sau 
forestiere, în temeiul Legilor funciare de restituire.

Pe lângă acţiunile de drept comun, în cartea funciară pot fi notate şi acţiunile de carte funciară,  
care au ca obiect nemijlocit înscrierile din cartea funciară, mai ales atunci când acestea nu au ca suport 
juridic exercitarea vreunei acţiuni de drept comun înscrise, în prealabil, în cartea funciară, în raport cu 
care  ar  avea  caracter  accesoriu,  cum ar  fi  de  pildă,  o  acţiune  în  prestaţie  tabulară,  o  acţiune  în 
justificare tabulară ori o acţiune în rectificarea înscrierilor de carte funciară.

În esenţă, aşadar, acţiunile de drept comun care pot fi notate în cartea funciară trebuie să fie 
acţiuni prin care o terţă persoană invocă un drept propriu asupra imobilului înscris în cartea funciară, 
cum  ar  fi  de  pildă,  acţiunea  în  revendicare,  acţiunea  confesorie,  petiţia  de  ereditate,  acţiunea  în 
grăniţuire, acţiunea ipotecară ori acţiunea creditorului privilegiat înscris, care îşi exercită dreptul de 
urmărire.



Cerinţa esenţială pentru admisibilitatea notării în cartea funciară a unei acţiuni de drept comun 
este aceea ca terţul să invoce un drept propriu asupra imobilului înscris în cartea funciară în care se 
solicită a fi făcută notarea.

Or, prin extinderea de acţiune depusă în dosarul de partaj de bunuri, şi care a fost notată sub 
B.11 în CF, reclamanta din respectivul dosar nu a invocat un drept propriu asupra imobilului înscris în 
această  carte  funciară,  ci  a  solicitat  doar  modificarea  actelor  constitutive  în  baza  cărora  au  fost 
înfiinţate societăţile comerciale enumerate în extinderea de acţiune, şi aceasta în condiţiile în care doar 
una  dintre  aceste  societăţi  comerciale,  respectiv,  S.C.  R.C.  S.R.L.,  era  întabulată,  sub B.  5,  ca  şi 
proprietară tabulară a imobilelor construcţii.

Apreciem,  aşadar,  că  această  extindere  de  acţiune,  prin  prisma  considerentelor  anterior 
detailate,  nu întrunea condiţiile de admisibilitate a unei notări  în cartea funciară, astfel cum aceste 
condiţii sunt reglementate în Legea cărţilor funciare şi în Regulament.

În sfârşit,  indiferent că este obligatorie, în cazurile anume prevăzute de lege ori facultativă, 
atunci când legea o lasă la aprecierea celui interesat, notarea în cartea funciară se poate face numai în 
temeiul actelor doveditoare, din dispoziţia instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală sau, 
din oficiu, de către registratorul de carte funciară, în cazurile anume prevăzute de lege (art. 47, art. 54 
din Legea cărţilor funciare; art. 55 şi urm. din Regulament).

Însă, dacă notarea se cere în baza înscrisului original, notarea este admisibilă numai dacă acest 
înscris original întruneşte în mod obligatoriu anumite condiţii, imperativ şi expres prevăzute de art. 48 
alin. 1 din Legea cărţilor funciare, modificată prin O.U.G. nr. 64/2010, aplicabil prin analogie, după 
cum urmează:

a) este încheiat cu respectarea formelor prescrise de lege;
b)  identifică,  în  mod  corect,  numele  sau  denumirea  părţilor  şi  menţionează  codul  numeric 

personal, numărul de identificare fiscală, sau codul unic de înregistrare, după caz, atribuit acestora;
c)  individualizează  imobilul  printr-un  număr  de  carte  funciară  şi  un  număr  cadastral  sau 

topografic, după caz;
d) este însoţit de o traducere legalizată, dacă actul nu este întocmit în limba română;
e)  este  însoţit  de  dovada  achitării  tarifului  de  publicitate  imobiliară,  cu  excepţia  scutirilor 

legale.
Raportând aceste dispoziţiile legale la situaţia pendinte, se poate aprecia în sensul că „înscrisul 

original”,  în baza căruia se cere notarea în CF, este tocmai extinderea de acţiune notată sub B.11,  
înscris care, evident, nu întruneşte condiţiile impuse de art. 48 alin. 1, mai sus citat.

Aşa fiind, în temeiul tuturor considerentelor anterior arătate, apreciem în sensul că notarea în 
CF nr. 257749 Cluj-Napoca a extinderii de acţiune din dosar nr. 30915/211/2009 al Judecătoriei Cluj-
Napoca, nu era admisibilă.

Drept urmare, apreciem că soluţia ce se impunea a fi pronunţată, în opinia noastră, era aceea a 
admiterii recursului petenţilor, aşa cum a fost formulat.

22. Contestaţie în anulare. Eroare materială. Înţeles
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 91/R din 14 ianuarie 2013 

Prin decizia civilă nr. 3550/R din 10.09.2012 a Curţii de Apel Cluj, a fost respins ca nefondat 
recursul declarat de pârâtul MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE prin DIRECŢIA GENERALĂ 
A FINANŢELOR PUBLICE MARAMUREŞ împotriva  sentinţei  civile  nr.  788  din  27.04.2012  a 
Tribunalului Maramureş, care a fost menţinută.

Pentru a hotărî astfel, Curtea a reţinut următoarele:
Obiectul acţiunii îl constituie anularea deciziei nr. 238 emise de către pârâta recurentă la data 

de 11.07.2011.
Analizând  conţinutul  acestei  decizii,  Curtea  a  constatat  că  potrivit  art.  I,  pârâta  a  dispus, 

începând cu data de 18.07.2011, încetarea contractului de muncă al reclamantului „conform art. 55 lit. 



a coroborat cu art. 56 al. 1 lit. i din codul Muncii” ca urmare a expirării termenului pentru care a fost 
încheiat contractul individual de muncă pe perioadă determinată.

De asemenea, în preambulul deciziei se fac trimiteri la actele care au stat la baza reorganizării  
structurii instituţiei şi care, în opinia recurentei, justifică măsura „încetării” luată faţă de reclamantă.

Potrivit  contractului  individual  de muncă încheiat  la  data  de 18.02.2008 reclamantul  a  fost 
angajat  începând  cu  aceeaşi  dată  pe  perioadă  „determinată”,  respectiv  „până  la  organizarea 
concursului”.

Pe perioada derulării raporturilor de muncă, aşa cum de altfel a reţinut şi prima instanţă, părţile 
au convenit modificarea felului muncii, fără a aduce însă modificări cu privire la perioada pentru care 
acest contract a fost încheiat.

Curtea a constatat că în raport de dispozitivul pe care îl cuprinde, natura deciziei contestate 
apare ca fiind una de încetare a contractului  individual de muncă în temeiul art.55 lit. a raportat la 
art.56 alin.1 lit.  i  Codul  muncii,  ceea ce,  de altfel,  reflectă  şi  menţiunea  din contractul  de muncă 
încheiat între părţi, că acesta este încheiat pe durată determinată, „până la organizarea concursului”.

În  baza  considerentelor  din  preambulul  deciziei  atacate  şi  care  sunt  menţionate  în  vederea 
justificării  restructurării  instituţiei,  pârâta  acreditează  ideea  unei  concedieri  fundamentate  pe 
prevederile art. 65 din Codul Muncii, în această sferă încadrându-se şi o parte din motivele invocate 
prin memoriul de recurs de către pârâtă. 

În acest context, Curtea a observat şi că art.79 Codul muncii interzice angajatorului în cazul 
unui conflict de muncă să invoce în faţa instanţei alte motive de fapt şi de drept decât cele precizate în 
decizia de concediere, ceea ce limitează posibilitatea pârâtei de a dezvolta critici în sprijinul legalităţii 
şi temeiniciei măsurii concedierii, când, aşa cum s-a reţinut anterior, raporturile de muncă au încetat în  
baza art. 55 lit. a Codul muncii. 

Cum în speţă, pârâta nu a dovedit că a intervenit evenimentul care ar fi determinat încetarea 
contractului  de muncă pe durată  determinată,  respectiv  organizarea  concursului,  Curtea de Apel  a 
constatat că decizia de încetare a fost nelegală. 

Într-o atare situaţie, analiza motivelor de recurs privitoare la aspectele de fond ale cauzei apare 
ca superfluă.

Pentru  considerentele  expuse  anterior,  Curtea  de  Apel  în  temeiul  art.312  alin.1  Cod  de 
procedură civilă, a respins ca nefondat recursul pârâtei. Nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Împotriva  acestei  hotărâri  a  formulat  contestaţie  în  anulare  contestatorul  MINISTERUL  
FINANŢELOR PUBLICE prin DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE MARAMUREŞ, 
solicitând anularea deciziei civile nr. 3550/R/10.09.2012 a Curţii de Apel Cluj şi admiterea recursului 
astfel cum a fost formulat împotriva sentinţei civile nr. 788/27.04.2012 a Tribunalului Maramureş, în 
sensul  respingerii  acţiunii  formulate  de  reclamant,  precum şi  menţinerea  ca  legală  şi  temeinică  a 
deciziei nr. 238/11.07.2001 a Direcţia Generală a Finanţelor Publice Maramureş.

În  motivarea  contestaţiei  s-a  arătat  că  reclamantul  a  fost  angajat  pe  perioadă  determinată 
începând cu data de 18.02.2008 până la organizarea concursului. 

În aplicarea prevederilor Ordinului Preşedintelui A.N.A.F. nr.2180/2011 Direcţia Generală de 
Organizare şi Resurse Umane din cadrul A.N.A.F. a comunicat Nota nr.938.551/09.06.2011 prin care 
se  precizează  faptul  că  la  întocmirea  statelor  de funcţii  ale  direcţiilor  generale  de  finanţe  publice 
judeţene, care vor fi predate obligatoriu pana la data de 10.06.2011, nu se vor lua în calcul posturile de 
execuţie vacante existente la acea dată, posturile de execuţie vacante fiind doar cele preluate de la 
unităţile desfiinţate.

Raţiunea pentru care nu mai pot fi luate în considerare este aceea că nu sunt bugetate şi că au  
fost  reduse  prin  proiectul  de  Hotărâre  a  Guvernului  pentru  modificarea  şi  completarea  H.G. 
nr.109/2009  privind  organizarea  şi  funcţionarea  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală,  cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Prin Ordinul Preşedintelui A.N.A.F nr.2262/23.06.2011 s-a aprobat numărul maxim de posturi 
pentru  direcţiile  generale  ale  finanţelor  publice  judeţene,  posturile  repartizate  şi  aprobate  pentru 
D.G.F.P. Maramureş fiind în număr de 489, nefiind incluse şi posturile vacante, ocupate pe perioadă 
determinată de personal contractual. 



Astfel,  D.G.F.P.  Maramureş,  neavând posturile  vacante în statul  de funcţii  aprobat,  acestea 
nefiind bugetare, nu mai are posibilitatea de a angaja personal (posturi inexistente în statul de funcţii),  
constatându-se încetarea contractelor de munca încheiate pe durata determinata existente la acea data. 

Concedierea reclamantului s-a făcut urmare reorganizării instituţiei, acesta ocupând un post pe 
perioadă determinată (post vacant) şi neavând calitate de funcţionar public, post vacant care nu a mai 
fost cuprins în noul stat de funcţii, lista posturilor vacante fiind puse doar la dispoziţia funcţionarilor 
publici nu şi a persoanelor încadrate pe perioada determinată conform prevederilor Codului muncii. 

În opinia contestatorului faptul că instituţia a menţionat în preambulul deciziei contestate aceste 
aspecte  referitoare  la  reducerea  posturilor  de  execuţie  vacante  nu  poate  atrage  nulitatea  deciziei, 
întrucât aceste împrejurări sunt arătate pentru a prezenta întregul context care a determinat încetarea 
contractelor  de  muncă  pentru  personalul  contractual  angajat  cu  contracte  încheiate  pe  perioada 
determinată. 

S-a  mai  invocat  că  simpla  derulare  a  raporturilor  de  muncă  între  părţi,  după  expirarea 
termenului  maximal  prevăzut  de  lege,  nu  transformă  de  drept  contractul  de  munca  cu  durată 
determinată într-un contract de muncă cu durată nedeterminată. Acordul părţilor - salariat, angajat - în 
derularea  unui  raport  de  muncă  este  o  prima  condiţie  necesara  pentru  constatarea  existenţei  unui 
contract de muncă, aceasta nu este însa şi suficientă, instanţa de fond apreciind eronat în mod contrar. 

Încheierea contractului de munca în mod legal presupune mai mult decât un acord de voinţă, 
este deopotrivă necesar ca acest acord sa fie legal, adică sa nu eludeze prevederi imperative cuprinse în 
normele legale în vigoare în momentul încheierii sale. 

Invocând dispoziţiile art. 22 alin. 1 din O.G nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe 
anul  2009  şi  reglementarea  unor  masuri  financiar-fiscale  şi  art.  III  alin.2  din  OUG  nr.229/2008 
contestatorul a precizat că instanţa de fond nu putea ignora aceste prevederi legale pentru a constata că 
părţile ar fi convenit încheierea unui contract de muncă pe durata nedeterminată, iar în condiţiile în 
care între părţi s-a încheiat un contract de muncă pe durată determinată, este evident că sub aspectul 
temeiului de drept al încetării acestui contract sunt incidente prevederile art. 55 lit.a) şi art.56 alin.1 
lit.i) din Codul muncii. 

În  considerarea  celor  de  mai  sus  s-a  invocat  ca  practică  judiciară  Decizia  civila 
nr.3569/R/11.09.2012 a Curţii de Apel Cluj, Decizia civila nr. 3567/R/11.09.2012 a Curţii de Apel 
Cluj, Decizia civila nr.3576/R/11.09.2012 a Curţii de Apel Cluj, Decizia civila din 30.10.2012 a Curţii 
de Apel Cluj în dosar nr.8079/100/2011*. 

Analizând contestaţia în anulare formulată prin prisma motivelor invocate şi a dispoziţiilor  
legale aplicabile, Curtea de Apel reţine următoarele:

Prin „eroare materială”, ca temei al unei contestaţii în anulare în sensul art. 318 Cod procedură 
civilă se înţelege orice eroare materială evidentă de ordin procedural de o asemenea gravitate încât a 
avut  drept  consecinţă  pronunţarea  unei  hotărâri  greşite.  În  această  categorie  se  încadrează  erorile 
comise în legătură  cu aspectele  formale ale judecăţii  recursului,  cum ar fi   de exemplu,  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.

Drept 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 sau de interpretare  a dispoziţiilor  
legale, contestaţia în anulare neconstituind un mijloc de reformare a unei hotărâri, chiar şi greşite, date 
în  recurs,  întrucât  instanţa  este  ţinută  să verifice  numai dacă există  vreunul  din motivele  limitativ 
prevăzute de lege ce permit să examineze justeţea soluţiei pronunţate.

Prin memoriul depus la dosar contestatorul expune pe larg starea de fapt şi face trimiteri la 
norme  legale,  în  raport  de  care  apreciază  că  decizia  pronunţată  de  către  instanţa  de  recurs  este 
rezultatul  unei  „greşeli  materiale”,  în  contextul  în  care  validează  raţionamentul  potrivit  căruia  un 
contract încheiat pe perioadă determinată poate fi convertit într-un contract pe perioadă nedeterminată.

Referitor  la  decizia  nr.  238/11.07.2011  emisă  de  DGFP  MM,  menţionează  că  aceasta 
corespunde  cerinţelor  legale,  sens  în  care  subliniază  că  indicarea  in  preambulul  acestei  decizii  a 
aspectelor referitoare la reducerea posturilor de execuţie vacante nu poate atrage nulitatea acesteia, 
întrucât  aceste  împrejurări  au  fost  evidenţiate  tocmai  pentru  a  prezenta  întregul  context  care  a 
determinat încetarea contractelor de munca pentru personalul contractual angajat cu contracte încheiate 
pe perioada determinata. 



De  asemenea,  invocă  omisiunea  instanţei  de  fond  de  a  avea  în  vedere  existenţa  unui 
impediment legal - OG nr. 34/2009, prin care s-a instituit interdicţia ocupării prin concurs sau examen 
a posturilor vacante din autorităţile şi instituţiile publice, impediment care, în opinia contestatorului, 
justifică pe deplin măsura încetării contractului individual de muncă al intimatei, aceasta cu atât mai 
mult cu cât în urma reorganizării instituţiei prin ordine succesive ale Preşedintelui ANAF s-a hotărât 
desfiinţarea posturilor vacante din cadrul DGFP MM, inclusiv a celui ocupat de intimată.

Drept urmare, motivele invocate de contestator nu se încadrează în cele prevăzute limitativ în 
dispoziţiile legale menţionate anterior şi reiterează motivele expuse în întâmpinarea din recurs, scopul 
urmărit fiind acela de a se obţine o nouă examinare a cauzei sale soluţionate în mod irevocabil, fapt 
care încalcă principiul securităţii juridice şi dreptul la o instanţă, componente esenţiale ale sistemului 
de garanţii instituit prin art. 6 paragraf 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (Cauza Popov 
contra Republicii Moldova, nr.2, Hotărârea CEDO din 6 decembrie 2005). 

De  asemenea,  în  Cauza  Mitrea  contra  României  (Hotărârea  din  29  iulie  2008)  Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului a statuat că „dreptul la un proces echitabil înaintea unui tribunal, după 
cum este garantat de Articolul 6 alineatul 1 trebuie să fie interpretat în conformitate cu Preambulul la 
Convenţie, care prevede, printre altele, că statul de drept face parte din patrimoniul comun al Statelor 
Contractante.  Unul  dintre  aspectele  fundamentale  ale  statului  de  drept  este  principiul  certitudinii 
legale,  care impune,  inter alia, ca în cazurile în care instanţele au soluţionat definitiv o problemă, 
hotărârea acestora să nu mai fie pusă sub semnul întrebării”. 

În consecinţă, Curtea apreciază că susţinerile contestatorului necesită o analiză în drept şi nu se 
încadrează prin urmare în noţiunea de greşeală materială prevăzută de art. 318 Cod procedură civilă., 
în temeiul dispoziţiilor legale menţionate anterior şi a art. 320 Cod procedură civilă se va respinge ca 
nefondată contestaţia în anulare formulată în cauză.

În  temeiul  art.  274 alin.  1  Cod procedură  civilă  se  va  obliga  contestatorul,  aflat  în  culpă 
procesuală să plătească intimatului suma de 500 lei, cheltuieli de judecată reprezentând contravaloarea 
onorariului de avocat.

23. Completarea dispozitivului hotărârii, în sensul obligării părţii căzute 
în pretenţii la plata cheltuielilor de judecată

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 92/R din 14 ianuarie 2013 

Prin cererea înregistrată la data de 10.12.2012 pe rolul Curţii de Apel Cluj, contestatorul C.T.  
a solicitat completarea omisiunilor din considerentele şi dispozitivul deciziei civile a Curţii de Apel 
Cluj nr. 5003/R/03.12.2012.

Contestatorul  arată  că  instanţa  a  omis  să  se  pronunţe  asupra  cheltuielilor  de  judecată 
reprezentând onorariu avocaţial dovedite cu chitanţa depusă la dosarul cauzei.

În drept, se invocă prevederile art. 274, art. 281-2813 C.pr.civ.   
Recurentele nu şi-au exprimat poziţia procesuală.
Curtea găseşte întemeiată cererea dedusă judecăţii pentru următoarele considerente:
Prin decizia civilă nr. 5003/R/03.12.2012, pronunţată de Curtea de Apel Cluj  s-a respins ca 

nefondat recursul declarat de pârâta S.N.T.F.M. S.A. împotriva sentinţei civile nr. 2012 din 25.06.2012 
a Tribunalului Cluj.

În cursul judecăţii recursului, reclamantul intimat a depus la data de 26.11.2012 întâmpinare, 
prin  care  şi-a  exprimat  poziţia  procesuală,  solicitând  respingerea  recursului  şi  obligarea  societăţii 
recurente la plata cheltuielilor de judecată în recurs, reprezentând onorariu avocaţial, potrivit chitanţei 
depuse la dosar.

Constatând că instanţa de recurs a omis să se pronunţe cu privire la solicitarea de acordare a 
cheltuielilor de judecată formulată  de către reclamantul intimat  şi,  apreciind că această  cerere este 
întemeiată  prin prisma dispoziţiilor art.  274 Cod de procedură civilă,  Curtea,   în temeiul art.  2812 

coroborat cu  art.281 3 Cod de procedură civilă, va admite solicitarea dedusă judecăţii, în sensul că va 
dispune obligarea recurentei S.N.T.F.M. S.A SA Bucureşti, la plata către intimatul - reclamant C.T. a 
cheltuielilor de judecată în recurs, în cuantum de 1000 lei.



24. Recalculare pensie. Persoană care a desfăşurat munca în grupa I de 
muncă. Admitere

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 306/R din 4 februarie 2013 

Prin  sentinţa  civilă  nr.  4272  din  03.09.2012  a  Tribunalului  Sălaj  a  fost  respinsă  excepţia 
prescripţiei dreptului la acţiune al reclamantului R.D., excepţie invocată de pârâtă.

A fost admisă în parte acţiunea reclamantului R.D. în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană 
de Pensii Sălaj, şi în consecinţă a fost obligată pârâta să recalculeze pensia reclamantului având în 
vedere faptul că în perioada 11.07.1995-26.02.1997 acesta a lucrat în grupa I de muncă în procent de 
75%, şi să emită o nouă decizie de pensie.

A fost  respinsă ca nefondată cererea reclamantului  privind obligarea pârâtei  la recalcularea 
pensiei  cu luarea  în  considerare  a  perioadei  01.03.1990-30.06.1995 ca  fiind  lucrată  în  grupa  I  de 
muncă în procent de 75%.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:
Excepţia tardivităţii contestării deciziei nr.134100/05.01.2011 invocată de pârâtă este nefondată 

întrucât  prin cererea formulată  de reclamant  nu s-a contestat  această  decizie  pentru a fi  aplicabile 
prevederile  art.87  din  Legea  nr.19/2000,  ci  s-a  solicitat  instanţei  să  oblige  pârâta  să  valorifice  la 
calculul punctajului mediu al pensiei a unei perioade lucrate în grupa I de muncă ca urmare a faptului  
că deşi a formulat o cerere în acest sens către pârâtă la data de 16.08.2011, aceasta nu a răspuns acestei 
solicitări.

În consecinţă, este incidentă situaţia prevăzută de art.153 lit.f din Legea nr.263/2010 potrivit 
căruia  tribunalele soluţionează în primă instanţă litigiile privind refuzul nejustificat de rezolvare a unei 
cereri  privind drepturilor de asigurări  sociale iar  în această situaţie cererea de chemare în judecată 
poate fi formulată înăuntrul termenului general de prescripţie.

Referitor la  fondul cauzei s-a reţinut că la data de 05.01.2011 pârâta i-a emis reclamantului 
Decizia  nr.134100 privind acordarea  pensiei  pentru  munca  depusă şi  limită  de vârstă,  prin  care  a 
stabilit o pensie în cuantum de 708 lei raportată la un punctaj mediu anual de  0.96498 şi un stagiu de  
cotizare realizat în grupa I de muncă de 17 ani, 4 luni şi 20 de zile.

Nemulţumit de perioada lucrată în grupa I de muncă luată în calcul la stabilirea punctajului 
mediu anual, reclamantul s-a adresat pârâtei cu o cerere prin care îi solicita valorificarea perioadei 
01.03.1990 – 26.02.1997, ca perioadă lucrată în grupa I de muncă în proporţie de 75%, după cum 
reiese din  înscrisurile de la poziţia 48 din carnetul său de muncă.

Din cuprinsul acestei înscrieri reiese faptul că în perioada 01.03.1990-26.02.1997 reclamantul a 
beneficiat de grupa I de muncă în proporţie de 75% conform Ordinului nr.125/1990 anexa I pct.6.

Analizând tabelul cu datele privitoare la activitatea în muncă ce au fost avute în vedere de 
pârâtă la  calculul punctajului mediu anual reiese faptul că din perioada solicitată de reclamant pârâta a 
valorificat perioada 01.03.1990-30.06.1995, dar nu a valorificat perioada 01.07.1995-26.02.1997 cu 
motivaţia că baza legală invocată de angajator este eronată.

Reţinând incidenţa în cauză a dispoziţiilor art. 3 şi 6 din Ordinul nr. 50/1990, art. 158 şi 159 (1) 
din Legea nr. 263/2010 , respectiv faptul că atâta vreme cât în carnetul de muncă al reclamantului este 
făcută înscrierea referitoare la încadrarea într-o grupă de muncă, într-o anumită perioadă pârâta era 
obligată a lua în considerare la calculul pensiei această menţiune atâta timp cât nu a fost anulată sau 
dovedită ca fiind făcută ca înscriere în fals, Tribunalul a apreciat în parte întemeiată acţiunea.

A fost respinsă ca nefondată cererea reclamantului  privind obligarea pârâtei  la recalcularea 
pensiei  cu luarea  în  considerare  a  perioadei  01.03.1990-30.06.1995 ca  fiind  lucrată  în  grupa  I  de 
muncă în procent de 75%.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta Casa Judeţeană de Pensii Sălaj, solicitând 
admiterea  excepţiei  tardivităţii  contestaţiei  deciziei  de  pensionare  nr.  134100/05.01.2011,  respinsă 
nejustificat de către instanţa de fond, precum şi exonerarea pârâtei-recurente de obligaţia de emitere a 
unei  decizii  de recalculare  a  pensiei  reclamantului-intimat  cu luarea  în considerare  a  perioadei  de 
activitate  11.07.1995-26.02.1997 în grupa  I  de muncă în procent  de 75% deoarece  activitatea  de 
sortator produse aprovizionare nu se regăseşte la punctul 6, anexa  1 din Ordinul nr. 125/1990, „6.  



Emailarea  conductorilor  electrici  ci  lacuri  şi  răşini  sintetice  inclusiv  operaţiile  de  topire,  turnare, 
laminare şi trefilare”, prin urmare baza legală invocată de unitate este eronată.

În drept s-au invocat prevederile art.304 pct.9 şi aret.304 indice 1 C.pr.civ.
Examinând sentinţa recurată prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea de Apel reţine  

următoarele:
Referitor la excepţia tardivităţii se constată că din Decizia nr. 134100/05.01.2011 (fila 11 dosar 

fond) nu rezultă că intimata i-a respins recurentului cererea de valorificare a grupei de muncă înscrisă 
în  carnetul  de muncă.  Drept urmare,  în  condiţiile  în care conform art.  86 din Legea 19/2000 (act 
normativ  în  temeiul  căruia  a  fost  emisă  decizia  menţionată  anterior)  decizia  de stabilire  a pensiei 
trebuie să fie motivată în fapt şi în drept, exigenţe care nu au fost îndeplinite cu privire la valorificarea  
perioadei  în  care  intimatul  şi-a  desfăşurat  activitatea  în  grupa  I  de  muncă,  Curtea  apreciază  că 
recurenta  nu  se  poate  prevala  de  propria  sa  culpă  pentru  a  susţine  că  decizia  de  pensionare  este  
definitivă cu privire la luarea în considerare a activităţii desfăşurate în grupa I de muncă.

În  consecinţă,  întrucât  intimatul  a  formulat  o  cerere  de  valorificare  a  activităţii  pe  care  a 
desfăşurat-o în grupa I de muncă, cerere care nu a fost soluţionată de recurentă, în mod judicios a 
reţinut  instanţa  de fond că  în  cauză  sunt  incidente  dispoziţiile  art.  153 lit.  f  din  Legea  263/2010 
referitoare  la  competenţa  instanţelor  să  soluţioneze  refuzul  nejustificat  de  rezolvare  a  unei  cereri 
privind drepturile de asigurări sociale, excepţia tardivităţii formulării acţiunii fiind corect respinsă.  

Referitor  la  fondul  cauzei,  se  reţine  că  în  conformitate  cu  dispoziţiile  art.4  din  Ordinul 
125/1990 metodologia, pe baza căreia unităţile efectuează încadrarea în grupele I şi II de munca, este 
cea  prevăzută  în  Ordinul  nr.  50/1990  al  Ministerului  Muncii  şi  Ocrotirilor  Sociale,  Ministerului 
Sănătăţii  şi  Comisiei  Naţionale  pentru  Protecţia  Muncii  cu  completările  făcute  prin  Ordinul  nr. 
100/1990 şi care se aplică în continuare.

Conform  art.  6  din  Ordinul  nr.  50/1990,  conducerea  unităţilor  împreună  cu  sindicatele 
reprezentative din cadrul acestora realizează nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupele 
de muncă.

În consecinţă, stabilirea grupelor de muncă în care sunt încadrate persoanele nu este atributul 
casei  de  pensii,  care  are  doar  competenţa  de  a  stabili  pensia  în  baza  actelor  depuse  de  asiguraţi 
(conform art. 82 alin. 2 din Legea 19/2000), inclusiv a menţiunilor din carnetele de muncă cu privire la 
încadrarea persoanelor în grupele de muncă. 

De asemenea, conform principiului contributivităţii prevăzut de art. 2 lit. e) din Legea 19/2000 
fondurile  de  asigurări  sociale  se  constituie  pe  baza  contribuţiilor  datorate  de  persoanele  fizice  şi 
juridice,  participante  la  sistemul  public,  iar  drepturile  de  asigurări  sociale  se  cuvin  pe  temeiul 
contribuţiilor de asigurări sociale plătite. Neluarea în considerare a grupei a II-a de muncă, deşi s-au 
plătit contribuţiile la asigurări sociale aferente acesteia ar determina încălcarea flagrantă a principiului 
contributivităţii şi anihilarea aplicării corespunzătoare a acestuia în vederea atingerii scopului pentru 
care a fost edictat.   

Având în vedere aceste considerente, reţinând că hotărârea pronunţată de instanţa de fond este 
legală şi temeinică, în temeiul dispoziţiilor legale menţionate anterior, a art. 304 pct.9, 3041 şi 312 alin. 
(1) Cod procedură civilă se va respinge ca nefondat recursul declarat în cauză.

25. Procurori. Cerere pentru acordarea diferenţelor salariale faţă de 
procurorii de la DNA şi DIICOT. Respingere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 307/R din 4 februarie 2013 

 Prin  sentinţa  civilă  nr.4516 din  17.09.2012,  pronunţată  de  Tribunalul  Sălaj  a  fost  admisă 
excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Ministerului Finanţelor Publice, excepţie invocată de acest 
pârât.

A fost respinsă excepţia inadmisibilităţii acţiunii, excepţie invocată de pârâtul PARCHETUL 
DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CLUJ.

A  fost  respinsă  ca  nefondată  acţiunea  formulată  de  reclamanţii  S.P.D.,  B.R.  ş.a.  în 
contradictoriu  cu  pârâţii:  PARCHETUL  DE  PE  LÂNGĂ  ÎNALTA  CURTE  DE  CASAŢIE  ŞI 
JUSTIŢIE,  PARCHETUL  DE  PE  LÂNGĂ  CURTEA  DE  APEL  CLUJ,  PARCHETUL  DE  PE 
LÂNGĂ TRIBUNALUL SĂLAJ având ca obiect obligarea pârâţilor la calcularea drepturilor salariale 



dobândite  prin  sentinţa  civilă  nr.  2432/10.12.2007  a  Tribunalului  Sălaj,  şi  sentinţa  civilă  nr. 
2607/09.11.2009 a Tribunalului Sălaj, începând cu data de 01.01.2010 până în prezent precum şi în 
continuare, reprezentând diferenţe salariale dintre indemnizaţiile reclamanţilor şi cele ale procurorilor 
de la DNA şi DIICOT.

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut că excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a 
Ministerului  Finanţelor Publice,  excepţie  invocată de acest  pârât,  a fost admisă deoarece nu există 
temei legal al existenţei unei obligaţii de despăgubire a pârâtului în cazul obligaţiilor de plată stabilite 
în sarcina instituţiilor publice. În acest sens s-a pronunţat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin 
Decizia nr. 10/2011.

Excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocată de pârâtul Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj 
a fost respinsă, deoarece prin acţiunea promovată reclamanţii solicită plata unor drepturi reprezentând 
diferenţele salariale dintre indemnizaţiile efectiv primite şi cele ale procurorilor DNA şi DIICOT şi 
după intrarea în vigoare a Legii nr. 330/2009, respectiv de la data de 01.01.2010 şi nu o acţiune având 
ca obiect stabilirea întinderii dispozitivului.

În  privinţa  fondului  cauzei  instanţa  a  reţinut  faptul  că,  reclamanţii  fac  parte  din  categoria 
personalului din unităţile din justiţie (unităţi bugetare care sunt finanţate de la bugetul de stat) având 
calitatea de procurori.

Prin sentinţa civilă nr. 2432 din 10 decembrie 2007 şi sentinţa civilă nr. 2607 din 09.11.2009 
ale Tribunalului Sălaj, s-a constatat existenţa unei discriminări a reclamanţilor şi au fost obligaţi pârâţii 
la  plata  drepturilor  reprezentând diferenţele  salariale  dintre indemnizaţiile  reclamanţilor  şi  cele  ale 
procurorilor  de  la  DNA  şi  DIICOT,  de  la  data  apariţiei  discriminării  şi  până  la  data  rămânerii 
irevocabile a hotărârii precum şi pentru viitor.

Aceste sentinţe au rămas irevocabile prin decizia nr. 1304/R/2009 din 26.05.2009 şi Decizia nr. 
361/R/2010 ale Curţii de Apel Cluj.

Reclamanţii sunt nemulţumiţi de faptul că după intrarea în vigoare a Legii nr. 330/2009, aceste 
drepturi nu au mai fost acordate.

Obligarea pârâţilor  la plata  drepturilor  până la  zi  precum şi pentru viitor,   nu reprezintă  o 
legiferare a acestora ci doar repararea unui prejudiciu viitor cert, legat de neplata acestui spor în viitor.

În literatura de specialitate s-a agreat considerarea unui prejudiciu ca cert,  chiar dacă se va 
produce  în  viitor,  în  măsura  în  care  acesta  este  determinabil  sub  raportul  cuantumului.  Evident 
sintagma „şi în continuare” vizează doar perioada în care s-au menţinut condiţiile avute în vedere la 
pronunţarea sentinţelor, anume caracterul datorat al drepturilor în raport de dispoziţiile legale invocate 
în acţiune şi avute în vedere de către instanţă şi refuzul acordării acestora de către angajator.

Drepturile salariale ale reclamanţilor au fost reglementate până la data de 12.11.2009 printr-o 
lege  specială,  respectiv  O.U.G.  nr.  27/2006  privind  salarizarea  şi  alte  drepturi  ale  judecătorilor, 
procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, aprobată prin Legea nr. 47/2007.

Potrivit art. 48 alin. 1 pct. 7 din Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit  din fondurile  publice,  începând cu data de 12.11.2009 a fost abrogată OUG nr.  27/2006, cu 
excepţia art. 10 alin. (8), art. 11 alin. 4, art. 12-14, art. 15 alin. (1), art. 17, art. 22-29, art. 30-31, art. 
31^1 alin. (2), art. 32-34 şi art. 37-41.

În consecinţă, art. 11 alin. 1 şi Anexa 1 lit. A pct. 13 din O.U.G. nr. 27/2006, în baza cărora 
reclamanţii  solicită  acordarea  drepturilor  salariale,  au  fost  abrogate  expres  ca  urmare  a  intrării  în 
vigoare a Legii nr. 330/2009, nefiind astfel aplicabile după data de 12.11.2009.

Având  în  vedere  aceste  aspecte  instanţa  a  respins  cererea  reclamanţilor  având  ca  obiect 
obligarea pârâţilor la calcularea drepturilor salariale dobândite prin sentinţa civilă nr. 2432/10.12.2007 
a Tribunalului Sălaj şi sentinţa civilă nr. 2607/09.11.2009 a Tribunalului Sălaj, începând cu data de 
01.01.2010  până  în  prezent  şi  în  continuare,  reprezentând  diferenţe  salariale  dintre  indemnizaţia 
reclamanţilor şi cele ale procurorilor de la D.N.A. şi D.I.I.C.O.T. ca nefondată.

Împotriva  acestei  hotărâri,  reclamanţii  au  declarat  recurs  prin  care  au  solicitat  admiterea 
acţiunii şi obligarea pârâtelor la calcularea drepturilor salariale dobândite prin sentinţa Civilă nr. 2432 
I 10 decembrie 2007, definitivă şi irevocabilă prin decizia civilă nr. 1304/R/2009 a Curţii de Apel Cluj 
şi  sentinţa  Civilă  nr.  2607 /  09  noiembrie  2009 ,  definitivă  şi  irevocabilă  prin  decizia  Civilă  nr. 
361/R/2010  a  Curţii  de  Apel  Cluj,  începând  cu  data  de  01  ianuarie  2010  până  în   prezent  şi  în 
continuare, având în vedere că prin hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile au fost recunoscute 



pentru viitor drepturi  reprezentând diferenţe salariale dintre indemnizaţiile  reclamanţilor şi cele ale 
procurorilor de la DNA şi DIICOT; obligarea Ministerului Finanţelor Publice să asigure Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sumele necesare acordării acestor drepturi salariale. 

În motivarea recursului s-a arătat că prin sentinţele civile nr. 2432/2007 şi 2607/2009, ambele 
ale Tribunalului Sălaj, irevocabile prin deciziile civile nr. 1304/R/2009 şi 361 /R/2010 ale Curţii de 
Apel Cluj, s-a constatat existenţa unei discriminări a reclamanţilor şi au fost obligaţi pârâţii la plata 
drepturilor reprezentând diferenţe salariale dintre indemnizaţiile reclamaţilor şi cele ale procurorilor 
DNA şi DIICOT de la data apariţiei  discriminării  şi până la data rămânerii  irevocabile a hotărârii  
precum şi pentru viitor. 

În mod nejustificat, ulterior intrării în vigoare a Legii cadru nr. 330/2009 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice, aceste drepturi nu au mai fost acordate şi nici nu au 
fost avute în vedere la calcularea sumelor restante, datorate şi eşalonate conform O.G. 71/2009. 

În ceea ce priveşte prevederile internaţionale privitoare la drepturile fundamentale ale omului 
care au fost încălcate, în speţă, potrivit art.17 din Declaraţia Universala a Drepturilor Omului: ”Orice 
persoana are dreptul la proprietate, atât singură, cât şi în asociaţie cu alţii.; 2. Nimeni nu poate fi lipsit 
in mod arbitrar de proprietatea sa." 

De  asemenea,  potrivit  art.1  din  Primul  protocol  adiţional  la  Convenţia  pentru  apărarea 
drepturilor omului si a libertăţilor fundamentale, ratificata de România prin Legea nr.30/18 mai 1994: 
"Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de 
proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publica si in condiţiile prevăzute de lege si de principiile 
generale ale dreptului internaţional. 

 Dispoziţiile  precedente  nu  aduc  atingere  dreptului  statelor  de  a  adopta  legile  pe  care  le 
considera necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general sau pentru a 
asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii sau a amenzilor." 

Conform practicii CEDO drepturile salariale, inclusiv premiile, reprezintă concepte asimilate 
bunurilor mobile,  iar  Curtea Europeana a Drepturilor Omului  s-a pronunţat in nenumărate rânduri, 
chiar si împotriva României, în sensul că şi dreptul de creanţă reprezintă un "bun" în sensul art.1 din 
Primul  protocol  adiţional  la  Convenţia  pentru  apărarea  drepturilor  omului  si  a  libertăţilor 
fundamentale,  daca  este  suficient  de  bine  stabilit  pentru  a  fi  exigibil  sau  daca  reclamantul  poate 
pretinde că a avut cel puţin o "speranţă legitima" de a-l vedea concretizat. 

"Bunul"  în  sensul  Convenţiei  este  creanţă  de  natură  salarială  stabilită  printr-o  hotărâre 
judecătorească  executorie.  În  acest  context  este  de  subliniat  că  jurisprudenţa  împotriva  României 
( Cauza Mureşanu contra României, Hotărârea din 15 iunie 2010 ) priveşte ipoteza neexecutării unor 
hotărâri judecătoreşti. 

În  cazurile  privind  neexecutării  plătii  unor  creanţe  salariale  există  un temei  clar  stabilit  al 
obligaţiei de plată - hotărârea judecătorească.

În această  privinţă  Curtea  Europeană a  Drepturilor  Omului  face o distincţie  esenţială  între 
dreptul  de a  continua  să primeşti  un salariu  într-un anumit  cuantum şi  dreptul  de a  primi  efectiv  
salariul câştigat pentru o perioadă în care munca a fost prestată ( Lelas contra Croaţiei, Hotărârea din 
20 mai 2010, par. 58). Tocmai de aceea în cele mai cunoscute cauze ale Curţii Europene a Drepturilor 
Omului privind salariile, sunt stabilite anumite principii, respectiv: 

Hotărârea  Marii  Camere  în  cauza  Vilho  Eskelinen  c.  Finlandei  din  data  de  19.04.2007  " 
Convenţia nu conferă dreptul de a continua să primeşti un salariu într-un anumit cuantum ( ... ). O 
creanţă poate fi considerată o valoare patrimonială în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 dacă are o bază 
suficientă  în  dreptul  intern,  de  exemplu  dacă  este  confirmată  prin  jurisprudenţa  bine  stabilită  a 
instanţelor de judecată ". 

Lipsirea reclamanţilor de dreptul de a mai primi vreodată sumele de bani aferente unui drept 
deja câştigat. reprezintă, indiscutabil, o ingerinţă ce a avut ca efect privarea noastră de acest bun, in 
sensul celei de a doua fraze a primului paragraf al art.1 din Protocolul nr.1. 

Pârâtul Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj  a  
depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului, susţinând că nu are atribuţii de plată a 
drepturilor salariale către reclamanţi.

Pârâţii Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj  
au depus întâmpinare prin care au solicitat respingerea recursului ca nefondat, arătându-se în esenţă că 



prin  Legea  nr.330/2009  a  fost  abrogată  OUG  nr.27/2006,  că  prin  Decizia  nr.821/2008  a   Curţii 
Constituţionale s-a reţinut că instanţele judecătoreşti nu pot refuza aplicarea  unor dispoziţii legale 
pentru motivul că ar fi discriminatorii şi că nu se poate considera că reclamanţii  au un bun în sensul 
Convenţiei Europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Examinând hotărârea în raport de motivele  invocate,  Curtea de Apel va respinge recursul  
pentru următoarele considerente:

Hotărârile  judecătoreşti  prin care reclamanţilor  li  s-au acordat  diferenţele  salariale  solicitate 
pentru perioada anterioară intrării  în vigoare a Legii nr.330/2009 nu produc efecte juridice în mod 
nelimitat  temporal,   iar  dispoziţia  de  acordare  a  drepturilor  şi  pentru  viitor  este  supusă  condiţiei 
implicite ca starea de fapt şi de drept reţinută prin hotărâri să rămână neschimbată.

Or, actele normative reţinute prin hotărârile judecătoreşti  de care se prevalează reclamanţii, 
respectiv OUG nr.27/2006 şi Legea nr.45/2007 au fost abrogate expres prin art.48 alin.1 pct.7 din 
Legea nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, care a instituit 
un nou sistem de salarizare.

Decizia nr.821/2008 a Curţii Constituţionale cu caracter obligatoriu împiedică în mod expres ca 
instanţele de judecată să refuze aplicarea legii considerând-o ca discriminatorie, sau să o  înlocuiască,  
cu norme create pe cale judiciară, astfel încât Curtea de Apel constată că după intrarea în vigoare a 
Legii nr.330/2009 acordarea către reclamanţi a unor diferenţe salariale corespunzătoare unor funcţii pe 
care nu le deţin este lipsită de temei legal.

În fine, Curtea Europeană a Drepturilor Omului face o distincţie esenţială între dreptul de a 
continua primirea în viitor a unui salariu într-un anumit cuantum şi dreptul de a primi efectiv salariul 
câştigat pentru o perioadă în care munca a fost prestată (Lelas contra Croaţiei, Hotărârea din 20 mai 
20/0, par. 58). În acest  sens, pe cale jurisprudenţială s-a evidenţiat  prin Hotărârea Marii Camere în 
cauza Vilho Eskelinen c. Finlandei din 19 aprilie 2007 că "Convenţia nu conferă dreptul de a continua 
să  primeşti  un  salariu  intr-un  anume  cuantum  (.  .  .)  O  creanţă  poate  fi  considerată  o  valoare 
patrimonială in sensul articolului / din Protocolul nr. 1 dacă are o bază suficientă in drept intern, de 
exemplu dacă este confirmată prin jurisprudenţa bine stabilită a instanţelor de judecată" (par. 94). 

De asemenea, s-a reţinut prin Hotărârea Kechko c. Ucrainei din 8 noiembrie 2005 că "( .. .) este 
la latitudinea statului să determine ce sume vor fi plătite angajaţilor săi din bugetul de stat. Statul poate 
introduce, suspenda sau anula plata unor asemenea sporuri făcând modificările legislative necesare .... 
" (par. 23). 

Statul se bucură de o marjă largă de apreciere pentru a determina oportunitatea şi intensitatea 
politicilor sale în acest domeniu. Curtea a constatat că nu este rolul său de a verifica în ce măsura 
existau  soluţii  legislative  mai  adecvate  pentru  atingerea  obiectivului  de  interes  public  urmărit,  cu 
excepţia  situaţiilor  în  care  aprecierea  autorităţilor  este  vădit  lipsită  de  orice  temei.  (Wieczorek  c. 
Poloniei, hotărâre din 8 decembrie 2009, par. 59 sau Mellacher c. Austriei, hotărâre din 19 decembrie 
1989, Series A nr. 169, par. 53). 

Prin urmare, Curtea de Apel nu constată că reclamanţilor li s-a încălcat  dreptul de proprietate, 
astfel încât în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ. va respinge ca nefundat recursul acestora.

26. Pensie de grefier. Luarea în considerare a sporului de şedinţă şi a 
salariului de merit.

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 339/R din   5 februarie 2013
 

Prin sentinţa civilă nr. 8991 din 11 septembrie 2012 pronunţată de Tribunalul Cluj, s-a respins 
acţiunea  formulată  şi  precizată  de  reclamanta  K.E.E.  împotriva  pârâtei  CASA JUDETEANĂ DE 
PENSII CLUJ, având ca obiect drepturi de asigurări sociale.

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut, în esenţă că prin decizia nr. 242145/26.06.2007 a 
fost stabilit dreptul reclamantei la pensie de serviciu, iar ulterior, la data de 31.08.2010, pârâta a emis o 
nouă decizie prin care a recalculat drepturile de pensie ale reclamantei în conformitate cu prevederile 
Legii  nr. 119/2010, fiind stabilit  un cuantum de 1074 lei.  Reclamanta,  deşi a făcut vorbire despre 



această decizie, nu a menţionat că ar fi contestat-o, astfel încât la momentul formulării acţiunii, mai 
2011, aceasta era definitivă.

După  emiterea  deciziei  de  recalculare,  la  data  de  06.12.2010,  fostul  angajator  i-a  eliberat 
reclamantei  două  adeverinţe,  respectiv  adeverinţele  nr.  3140/A1  şi  3140/A2,  atestând  drepturile 
salariale.

La cererea de recalculare a pensiei cu luarea în calcul a celor două adeverinţe adresată pârâtei, 
la data de 16.03.2011 s-a emis o nouă Decizie de recalculare a pensiei, în cuprinsul căreia s-a reţinut că 
au fost luate în considerare sporturile şi adeverinţele de vechime, nefiind acordate sporurile de şedinţă, 
gratificaţiile, premiile timbru judiciar întrucât nu sunt sporuri cu caracter permanent, stabilindu-se un 
cuantum al pensiei revizuite de 1.117 lei.

Examinând comparativ datele cuprinse buletinul de calcul şi cele înscrise în Adeverinţa nr. 
3140/A1/06.12.2010, instanţa a constatat că pentru perioada 01.04.1992-01.06.1993, reclamantei i-a 
fost luat în calcul sporul de vechime în cuantum de 12%. De asemenea, cu privire la perioada 01.02 – 
01.04.1994, a fost luat în calcul sporul de vechime, suma contributivă menţionată în buletinul de calcul 
fiind de 145.080 lei, rezultată din adiţionarea sumei de 120900 lei reprezentând salariu tarifar cu suma 
de 24180 lei reprezentând spor vechime de 20%. 

Asupra compensaţiilor aferente perioadei 01.04.1993 – 01.10.1993, instanţa a constatat că în 
adeverinţă pentru luna aprilie 1994 nu se regăseşte nicio sumă acordată cu titlu de compensaţie, iar cu 
privire la perioada 01.05.1993 – 01.10.1993, reclamantei i-au fost luate în calcul sumele de 10.160 lei 
lunar  acordate  conform adeverinţei  cu  titlu  de  compensaţii,  în  buletinul  de  calcul  reţinându-se  la 
rubrica „alte sporuri”.

În ceea ce priveşte compensaţiile aferente perioadei 1 noiembrie 1993 – 1 octombrie 1994, 
acestea au fost acordate, regăsindu-se în buletinul de calcul (12420 lei, apoi 13225 lei).

Cu privire la sporurile de şedinţă, instanţa a reţinut că în perioada 01.03.1993 – 01.04.1993, şi 
pentru luna octombrie 1993, acestea nu au fost acordate, şi, nefiind evidenţiate în adeverinţa invocată 
de reclamantă, nu se pot regăsi nici în buletinul de calcul (pentru această perioadă a fost avut în vedere 
un spor de vechime de 12%). 

Din  perspectiva  salariului  de  merit  aferent  perioadei  01.01.1994  –  01.04.1994,  instanţa  a 
constatat că într-adevăr salariul de merit pentru perioada ianuarie-martie nu a fost avut în vedere la 
stabilirea  drepturilor  de  pensie,  însă  acest  venit  nu  a  avut  un  caracter  permanent,  astfel  încât  să 
îndeplinească condiţiile stabilite de art. 164 din Legea 19/2000.

În urma cererii din 07.07.2011 adresate Casei Judeţene de Pensii Cluj, a fost emisă Decizia din 
19.07.2011 prin care a fost stabilit dreptul reclamantei la o pensie în cuantum de 1117 lei, reţinându-se 
că  la  calculul  pensiei  au  fost  avute  în  vedere  salariile  tarifare  de  încadrare,  sporurile  cu  caracter  
permanent din adeverinţa nr. 3140/A2/06.12.2010 şi nu au fost luate în calcul sporurile de şedinţe, 
gratificaţii, premii, timbru judiciar întrucât nu sunt sporuri cu caracter permanent. Observând datele 
înscrise  în  Adeverinţa  nr.  3140/A1/06.12.2010  prin  perspectiva  dispoziţiilor  OUG  59/2011,  s-a 
constatat că sporul de şedinţă nu a avut un caracter permanent, tot astfel cum nu au avut acest caracter 
nici gratificaţiile, premiile din timbru judiciar. 

Cu privire la perioada 01.04.2011 – 01.04.2007, instanţa a reţinut că certificarea stagiului de 
cotizare se realizează de către Casa Judeţeană de Pensii Cluj, iar acesta este constituit din însumarea 
perioadelor pentru care s-a datorat şi s-a achitat contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat atât 
de către angajator cât şi de către asigurat, pe baza declaraţiilor nominale depuse de angajator lunar la  
Casa Judeţeană de Pensii, iar obligaţia de a depune declaraţiile lunare cu sumele contributive corect 
completate revine angajatorului. 

Asupra  drepturilor  salariale  stabilite  prin  hotărâri  judecătoreşti  devenite  irevocabile  după 
încetarea raporturilor de muncă prin pensionare, în mod corect a motivat pârâta că acestea nu puteau fi 
luate în considerare la calculul drepturilor de pensie întrucât nu era depusă de către angajator declaraţia 
nominală cuprinzând sumele contributive. 

În  cauză  reclamanta  nu  a  făcut  dovada  că  ar  fi  depus  la  Casa  Judeţeană  de  Pensii  Cluj  
adeverinţa  care  să  cuprindă  toate  datele  referitoare  inclusiv  la  numărul  hotărârii  judecătoreşti 
irevocabile şi a sumei care să fie identică cu suma înregistrată în declaraţia nominală, cu indicarea 
numărului sub are a fost înregistrată declaraţia nominală. 



Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta K.E.E. solicitând modificarea sentinţei 
în sensul admiterii acţiunii precizată, anularea deciziilor de pensie existente din 31.08.2010, cele două 
emise la 16.03.2011 şi cea din 19.07.2011 şi obligarea CJP la emiterea unei noi decizii prin care să se  
aibă în vedere la calculul pensiei pentru limită de vârstă:  sporul de vechime pe perioada 01.04.1992 - 
01.06.1993,   sporul  de  vechime  pe  iunie  1993,  tăiat  ulterior  (prin  prima  dec.  din  16.03.2011), 
compensaţia pe perioada 01.05.1993 - 01.10.1994, diferenţa de salariu de merit pe perioada 01.01 - 
01.04.1994, salariul merit pe oct.1994 - tăiat ulterior (prin prima dec. din 16.03.2011), diferenţa de 
salariu pe luna iunie 1996, sporul de şedinţă pe perioada 01.03.1998 - 01.11.2000, dar şi în continuare 
până  în  ianuarie  2006,   salariul  majorat  pe  perioada-aprilie  -  decembrie  2001  şi  respectiv  lunile 
februarie,  martie,  octombrie şi decembrie 2002, cu începere de la 01.01.2011 şi la plata diferenţei  
actualizată la rata inflaţiei dintre pensia efectiv încasată şi cea cuvenită şi a dobânzi lor legale. 

În  motivarea  recursului,  recurenta  a  arătat  în  privinţa  sporului  de  vechime  pe  perioada 
01.04.1992 - 01.07.1993, că instanţa de rejudecare nu a comparat buletinul de calcul al Casei Judeţene 
de Pensii Cluj cu adeverinţa Curţii de Apel Clu şi a dat o interpretare contrară celor ce rezultă din 
deciziile CJP. În mod greşit a reţinut şi faptul că la data de 16.03.2011, Casa Judeţeană de Pensii ar fi 
emis  o  nouă decizie  de  recalculare  a  pensiei.  În  realitate  s-au  emis  două decizii,  dar  instanţa  de 
rejudecare nu a luat cunoştinţă de prima decizie şi deci nici de măsurile ce rezultă din ea. 

Singura perioadă pentru care instanţa de rejudecare compară sumele din buletinul de calcul şi 
adeverinţa angajatorului, cu privire la sporul de vechime este 01.02 - 01.04.1994 care nu reprezintă 
obiect al litigiului. 

În privinţa compensaţiilor pe perioada 01.05.1993 - 01.10.1994, dacă instanţa de rejudecare ar 
fi scăzut din salariul contributiv indicat de angajator salariul contributiv indicat de CJP ar fi constatat 
diferenţa care se regăseşte exact în rubrica, „compensaţie” a adeverinţei. 

În privinţa drepturilor salariale, şedinţe, instanţa în mod greşit reţine ca în perioada 01.03.1993 
- 01.04.1993 şi pe octombrie 1993 nu i se cuvenea acest spor pentru că nu a beneficiat de el. Este  
singura dată când face trimitere la adeverinţa angajatorului. Recurenta nici nu a pretins spor de şedinţă 
pe aceste luni. Într-adevăr atunci nici nu s-au acordat astfel de sporuri. 

Sporul de şedinţă l-a solicitat pe perioada martie 1998 - octombrie 2000, perioadă în care acest 
spor a avut caracter permanent. 

În privinţa  salariului de merit  aferent perioadei 01.01.1994 - 01.04.1994, dar şi în perioada 
ianuarie 1997 - ianuarie 2006, nu corespunde realităţii constatarea instanţei că diferenţa de salariul de 
merit pe perioada respectivă nu ar fi evidenţiată în adeverinţa angajatorului. Este evidenţiată la poziţia 
31 din adeverinţă sub titlul de diferenţă de salariu de merit. 

Salariul de merit pe luna octombrie 1994 a fost omis ulterior din calculul pensiei prin prima 
decizie de revizuire a pensiei din 16.03.2011, aşa cum a menţionat mai devreme. 

În privinţa diferenţei de salariu pe luna iunie 1996 instanţa de rejudecare nu a verificat şi nu a 
formulat nici o concluzie cu privire la diferenţa de salariu pe luna iunie 1996, deşi ea se regăseşte în 
adeverinţa angajatorului. Casa de Pensii a luat în calcul salariul de 321.000 lei, pe când din adeverinţa 
angajatorului rezultă salariul pe iunie 1996 de 321.000 lei, poziţia 59, iar la poziţia 62 din adeverinţă 
apare diferenţa de salariu de 37.818 lei. 

Despre această diferenţă de salariu nu poate pretinde nici Casa de Pensii că reprezintă vreun 
spor care nu are caracter permanent.

Instanţa de rejudecare reţine - în mod greşit - că prin decizia din 19.07.2011 s-a stabilit pensia 
de 1117 lei şi la calculul ei au fost avute în vedere salariile tarifare de încadrare, sporurile cu caracter  
permanent din adeverinţa angajatorului 3140/A2/06.12.2010. 

Pensia de 1117 lei a fost stabilită prin cea de-a doua decizie eliberată la 16.03.2011, de care 
instanţa de rejudecare nu a ţinut seama şi majorarea de la 1072 lei la 1117 lei s-a datorat luării în calcul 
a adeverinţei nr. 3140/A2/06.12.2010, referitoare la drepturile salariale ulterioare datei stabilirii pensiei 
de serviciu (01.04.2007), nicidecum luării în calcul a vreunuia din sporurile pe care le-a pretins. 

Prin decizia din 19.07.2011 doar s-a menţinut cuantumul pensiei de 1117 lei stabilit prin cea 
de-a doua decizie din 16.03.2011. 

Recurenta arată că pentru perioada 01.04.1992 - 01.04.2001, conform dispoziţiilor în vigoare, 
la calculul pensiei trebuie avute în vedere toate sporurile, indemnizaţiile şi sumele acordate sub formă 
de procent din salariul de bază sau sumele fixe, indiferent dacă au caracter permanent sau nu. 



În  ce  priveşte  majorările  de  salariu  din  perioada  aprilie  2001  -  decembrie  2001  şi  lunile 
februarie,  martie,  octombrie  şi  decembrie  2002 instanţa  de rejudecare nu a verificat  nici  faptul  că 
pentru perioada aprilie - decembrie 2001 cât şi pentru lunile februarie, martie, octombrie şi decembrie 
2002 CJP a omis de la calculul pensiei majorările de salariu, aşa cum sunt ele evidenţiate şi justificate 
în carnetul de muncă. 

Asupra  drepturilor  salariale  stabilite  prin  hotărâri  judecătoreşti  irevocabile  după  încetarea 
raporturilor  de  muncă  prin  pensionare  instanţa  de  rejudecare  face  o  analiză  amplă  şi  ajunge  la 
concluzia că în mod corect a stabilit pârâta că ele nu pot fi luate în considerare la calculul pensiei, deşi 
după cum se poate constata atât din acţiunea introductivă cât şi din precizarea niciodată nu a formulat 
vreo astfel de pretenţie.

Analizând  actele  si  lucrările  dosarului,  din  perspectiva  criticilor  formulate  în  cererea  de  
recurs, Curtea reţine următoarele: 

Curtea reţine că reclamanta a fost beneficiara unei pensii de serviciu stabilită în temeiul Legii 
nr.  567/2004  privind  statutul  personalului  auxiliar  de  specialitate  al  instanţelor  judecătoreşti  şi  al 
parchetelor (f. 12 dosar fond).

În aplicarea art. 1 lit. c din Legea nr. 119/2010, drepturile de pensie cuvenite reclamantei au 
fost  recalculate  pe baza principiului  contributivităţii  începând cu data  de 1 septembrie  2010,  prin 
determinarea  punctajului  mediu  anual  şi  a  cuantumului  pensiei,  conform  algoritmului  de  calcul 
prevăzut de Legea nr. 19/2000, fiind emisă de către pârâta Casa Judeţeană de Pensii Cluj decizia nr. 
242145/31.10.2010  prin care s-a stabilit o pensie de asigurări sociale de 1.074 lei.

Ulterior, prin decizia nr. 242145/16.03.2011 în baza Legii nr. 19/, s-a revizuit din oficiu pensia 
reclamantei, noul cuantum brut al pensiei fiind de 1.072 lei începând cu data de 1 septembrie 2010 
corespunzătoare unui punctaj mediu anual de 1.46264 puncte.

La data de 16 decembrie 2010 reclamanta s-a adresat pârâtei Casa Judeţeană de Pensii Cluj (f. 
48  dosar  fond)  solicitând  recalcularea  pensiei  cu  luarea  în  considerare  a  veniturilor  realizate  în 
perioada  1992  -  2010,  sens  în  care  au  fost  depuse  adeverinţele  nr.  3140/A1/6.12.2010   şi  nr.  
3140/A2/6.12.2010 eliberate de fostul angajator Curtea de Apel Cluj. 

Drept urmare, intimata Casa Judeţeană de Pensii Cluj a emis decizia nr.  242145/16.03.2011, 
prin care a procedat la recalcularea drepturilor de pensie a reclamantei începând cu data 1 ianuarie 
2011, prin care a stabilit o pensie în cuantum de 1.117 lei corespunzătoare unui punctaj mediu anual de 
1.52309 puncte.

După apariţia OUG nr. 59/2011, pârâta a emis decizia nr. 242145/19.07.2011, prin care au fost 
revizuite  drepturile  de pensie ale  reclamantei,  stabilindu-se începând cu data  de 1 august 2011 un 
cuantum brut al pensiei de 1.117 lei corespunzătoare unui punctaj mediu anual de 1.52309 puncte.

Prin prezentul demers judiciar reclamanta a înţeles să critice toate cele 4 decizii de pensie emise 
de pârâtă, respectiv cea din data de 31.08.2010, cele două din data de 16.03.2011 şi ultima decizie din 
data de 19.07.2011, motivat de faptul că nu au fost luate în considerare toate veniturile menţionate în  
adeverinţele eliberate de fostul angajator.

În  ceea  ce  priveşte  veniturile  realizate  cu  titlul  de  diferenţă  salariu  merit pe  perioada 
01.01.1994 - 01.04.1994, menţionate la poziţia 31 în adeverinţa nr. 3401/A1/2010, se constată că au 
fost  omise  de către  Casa Judeţeană de Pensii  din buletinele  de calcul  aferente,  cu toate  că pentru 
perioada ulterioară sumele realizate cu acest titlu au fost incluse în baza de calcul a pensiei.   

De asemenea, referitor la veniturile constând în diferenţă salariu pe luna iunie 1996 menţionate 
la poziţia 62 în adeverinţa nr. 3401/A1/2010, se constată că nici acestea nu au fost avute în vedere la  
stabilirea punctajului mediu anual.

Se constată a fi fondate susţinerile recurentei  şi cu privire la  sporul de şedinţă pe perioada 
01.03.1998 – 01.11.2000, menţionate la poziţia 81 - 119 în adeverinţa nr. 3401/A1/2010, întrucât, deşi 
nu fac obiectul interdicţiei cuprinsă în anexa nr. 15 a HG nr. 257/2011 de aprobare a normelor de 
aplicare  a  Legii  nr.  263/2010,  în  mod  nejustificat  nu  au  fost  incluse  alături  de  celelalte  venituri 
realizate de reclamantă în baza de calcul a pensiei.

Curtea reţine că în conformitate cu art. 164 din Legea nr. 19/2000, la determinarea punctajelor 
pentru  perioadele  anterioare  datei  de  1.04.2001  se  utilizează  salariile  brute  sau  nete  în  baza 
înregistrărilor  din carnetele  de  muncă,  iar  la  alin.  2  se  stipulează  că  se  au  în  vedere  şi  sporurile  
înregistrate în carnetele de muncă.  Aceasta nu înseamnă că sporurile neînregistrate în carnetele de 



muncă şi care au intrat în bazele de calcul a contribuţiei de asigurări sociale nu ar putea fi luate în 
considerare  atâta  vreme  cât  se  face  dovada  existenţei  acestora  prin  adeverinţe,  întrucât  ar  atrage 
încălcarea unuia din principiile ce guvernează sistemul public de asigurări sociale.

La art. 2 lit.  c din Legea nr. 263/2010 a fost reiterat principiul contributivităţii instituit prin 
Legea nr. 19/2000, potrivit căruia drepturile de asigurări sociale se cuvin pe temeiul contribuţiilor de 
asigurări sociale plătite, astfel încât doar veniturile care au constituit baza de calcul a contribuţiilor 
sociale  se  impun  a  fi  în  vedere  la  calcularea  pensiilor,  împrejurare  ce  echivalează  cu  realizarea 
scopului avut în vedere de legiuitor.

În acelaşi  sens, în conformitate cu art.  165 alin.  1 din Legea nr. 263/2010, la determinarea 
punctajelor lunare pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 se utilizează salariile brute sau 
nete în baza înregistrărilor din carnetele de muncă, iar la alin. 2 se stipulează că se au în vedere şi  
sporurile cu caracter permanent înregistrate în carnetele de muncă sau sunt dovedite prin adeverinţe 
eliberate de unităţi.

Cererea formulată de recurentă prin care se solicită recalcularea pensiei cu luarea în considerare 
a sporului de şedinţă pentru perioada 1.11.2000 şi până în ianuarie 2006, faţă de veniturile ce au fost 
indicate prin acţiunea introductivă astfel cum a fost precizată, reprezintă o cerere nouă, fiind făcută 
pentru  prima  dată  în  recurs.  Or,  având în  vedere  prevederile  art.  319 raportat  la  art.  294 alin.  1  
C.proc.civ.,  potrivit cărora în recurs nu se poate schimba calitatea părţilor, cauza sau obiectul cererii 
de chemare în judecată şi nici  nu se pot face alte cereri  noi, Curtea constată ca fiind inadmisibilă 
această cerere nouă, iar criticile recurentei sub acest aspect vor fi respinse.

Referitor la sporul de vechime pentru perioada 1.04.1992 – 1.06.1993 evidenţiat în adeverinţa 
nr. 3401/A1/2010 sub formă procentuală şi cuantificată, se constată că acesta a fost luat în considerare 
de către pârâtă cu ocazia stabilirii pensiei reclamantei, sub formă de procent, respectiv 12% identic cu 
cel din adeverinţa eliberată de angajator, aşa cum rezultă din Buletinul de calcul depus la fila 79 din 
dosarul fond, motiv pentru care nu se mai impune obligarea pârâtei la o nouă reevaluare a punctajului 
şi sub acest aspect, aceste venituri urmând a fi păstrate.

Se constată a fi nefondate criticile din recurs şi cu privire la sporul de vechime pentru luna iunie 
1993 în cuantum de 5.587 lei, întrucât acesta este evidenţiat în buletinul de calcul la rubrica „suma 
contributivă” unde este menţionată suma de 52.147 lei, fiind cumulat cu salariul tarifar de 46.560 lei

În  ceea  ce  priveşte  sumele  reprezentând  compensaţii  realizate  în  perioada  1.05.1993  – 
1.10.1994, Curtea constată că şi acestea au fost avute în vedere de către Casa Judeţeană de Pensii Cluj,  
fiind menţionate în Buletinul de calcul la rubrica „alte sporuri” (f. 79 – 80 din dosar fond).

În condiţiile în care, potrivit adeverinţei emisă de angajator, veniturile pentru care s-a achitat 
contribuţia de asigurări sociale pentru perioada 1.10.1994 – 1.11.1994 sunt de 272.688 lei, iar o sumă 
identică a fost menţionată la rubrica „suma contributivă” în buletinul de calcul, se poate concluziona 
fără urmă de îndoială că  salariul de merit pe luna octombrie 1994 a fost inclus în baza de calcul a 
pensiei, chiar dacă nu este menţionat în mod distinct în buletinul de calcul.

Curtea  constată  a  fi  nefondată  cererea  de  recalculare  a  pensiei  în  funcţie  de  veniturile 
menţionate în adeverinţă constând în salariul majorat pe perioada aprilie - decembrie 2001 şi respectiv 
lunile februarie, martie, octombrie şi decembrie 2002.

Astfel, după data de 1.04.2001 – care a marcat momentul intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, 
angajatorii  au fost obligaţi  să depună în fiecare lună la casa teritorială de pensii declaraţia privind 
evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat. 

Cum potrivit art. 78 din Legea nr. 19/2000 (în vigoare la data formulării cererii de recalculare),  
punctajul  asiguratului  se  calculează  la  nivelul  veniturilor  brute  realizate  pentru  care  s-au  plătit 
contribuţii de asigurări sociale, este evident că nu pot fi luate în calcul la stabilirea pensiei alte venituri 
decât cele pentru care s-a plătit contribuţia pentru asigurări sociale şi au fost evidenţiate în declaraţiile 
lunare depuse de angajatori la casele de pensii începând cu data de 1.04.2001.

Dispoziţii  cu  caracter  similar  sunt  cuprinse  şi  în  art.  166 din  Legea  nr.  263/2010,  privind 
sistemul unitar de pensii publice, potrivit cărora: „La determinarea punctajelor lunare, pentru perioada 
cuprinsă între 1 aprilie 2001 şi data intrării în vigoare a prezentei legi, se utilizează venitul brut lunar 
realizat care a constituit, conform legii, baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale,  
aşa cum acesta a fost înscris în declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de 



plată către bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, în declaraţia de asigurare sau în contractul  
de asigurare socială”.

În speţă, sumele realizate de către reclamantă după data de 1.04.2001 pentru care s-au achitat 
contribuţiile de asigurări sociale sunt evidenţiate în Adeverinţa privind datele necesare determinării  
stagiului de cotizare şi a punctajului mediu, în vederea stabilirii pensiei  şi au fost luate în calcul de 
către  pârâtă  la  stabilirea  punctajului  mediu  anual  şi  a  cuantumului  pensiei,  aşa  cum  rezultă  din 
Buletinul de calcul aferent deciziei de pensionare.

Ţinând seama de aceste considerente, Curtea în temeiul dispoziţiilor art. 312 alin. 1 şi art. 304 
pct. 9 C.proc.civ., va admite recursul declarat de reclamantă împotriva sentinţei tribunalului, pe care o 
va modifica în parte  în  sensul că va admite  în parte  acţiunea  formulată  în contradictoriu cu Casa 
Judeţeană de Pensii Cluj.

Va dispune anularea deciziilor de pensie nr. 242145/16.03.2011 ce a produs efecte din data de 
01.01.2011 şi nr. 242145/19.07.2011 ce a produs efecte din data de 01.08.2011. Având în vedere faptul 
că cererea de recalculare a fost depusă la casa de pensii doar în luna decembrie 2010, Curtea apreciază 
ca  nu  se  impune  anularea  deciziilor  de  pensie  care  şi-au  produs  efectele  începând  cu  data  de  1 
septembrie 2010, respectiv decizia din data de 31 august 2010 şi prima decizie de pensie din data de 16 
martie 2011.

Va obliga pârâta să emită o nouă decizie de pensie începând cu data de 01.01.2011, cu luarea în 
calcul la stabilirea cuantumului pensiei a veniturilor constând în: diferenţă salariu merit pe perioada 
01.01.1994 - 01.04.1994, diferenţă salariu pe luna iunie 1996 şi spor de şedinţă pe perioada 01.03.1998 
– 01.11.2000, menţionate în adeverinţa nr. 3140/A1/06.12.2010 eliberată de Curtea de Apel Cluj.

Va obliga pârâta să plătească reclamantei diferenţa dintre drepturile de pensie astfel recalculate 
şi pensia efectiv încasată, actualizată cu rata inflaţiei la data plăţii efective. Deşi reclamanta a solicitat 
actualizarea diferenţelor şi în funcţie de dobânda legală, Curtea apreciază că actualizarea drepturilor 
băneşti în funcţie de indicele de inflaţie reprezintă o reparare justă şi reală acordată reclamantei, astfel 
încât nu se justifică acordarea altor despăgubiri cu excepţia celor de mai sus.

Vor fi menţine restul dispoziţiilor sentinţei atacate.
27. Prescripţie. Cult religios. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a 

contractului încheiat în baza Legii nr. 112/1995. Termen de exercitare
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 350/R din 6 februarie 2013 

Prin sentinţa civilă nr. 1889/04.05.2012 a Judecătoriei Zalău, rejudecare după casare, a fost  
respinsă excepţia lipsei calităţii  procesuale active ridicată de pârâta S.M., a fost admisă acţiunea  
introdusă de reclamanta Parohia Reformată Zalău – Centru împotriva pârâţilor S.M. şi  Consiliul  
local al municipiului Zalău, s-a constatat nul contractul de vânzare-cumpărare nr. 1161/135/2003  
încheiat la data de 15.09.2003 între pârâta S.M., în calitate de cumpărător şi S.C. P. S.A. Zalău, în  
calitate de vânzător mandatat de titularul proprietăţii publice, au fost admise excepţiile ridicate de  
pârâţii Consiliul Judeţean Sălaj, Consiliul local al oraşului Jibou şi Consiliul local al oraşului Cehu  
Silvaniei, a fost respinsă ca fiind îndreptată împotriva unor persoane lipsite de calitate procesuală  
pasivă acţiunea pentru constatarea nulităţii  formulată de reclamanta  Parohia Reformată Zalău –  
Centru împotriva pârâţilor Consiliul Judeţean Sălaj, Consiliul local al oraşului Jibou, Consiliul local  
al oraşului Cehu Silvaniei şi Consiliul local al oraşului Şimleu Silvaniei. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că la data de 28.02.2003, reclamanta 
a înregistrat la Comisia specială de retrocedare a unor imobile care au aparţinut cultelor religioase din 
România cererea formulată în temeiul prevederilor O.U.G. 94/2000 prin care solicită restituirea mai 
multor imobile situate în mun. Zalău, printre care şi cel în litigiu, menţionat în cerere la punctul 5.

Prin  Decizia  nr.  1858 din  23.09.2008,  Comisia  Specială  a  dispus  retrocedarea  în  natură  a 
imobilului în favoarea reclamantei,însă,  printr-o decizie  ulterioară a aceleiaşi  comisii,  nr. 1924 din 
10.11.2008, a fost revocată decizia iniţială, pe motiv că imobilul a fost înstrăinat în baza contractului  
de vânzare-cumpărare nr. 1161/135 din 15.09.2003, astfel încât la momentul emiterii deciziei iniţiale 
nu mai era posibilă restituirea în natură către solicitantă.

Prin contractul de vânzare-cumpărare menţionat,  pârâta S.M. a cumpărat de la S.C. P. S.A. 
Zalău, în temeiul Legii nr. 112/1995, apartamentul ocupat de cumpărătoare în baza contractului de 



închiriere nr. 146 din 12.08.1999, compus din 4 camere cu suprafaţa utilă de 127,10 mp. Deşi încheiat  
la data de 15.09.2003, cumpărătoarea nu şi-a înscris dreptul de proprietate în cartea funciară.

Potrivit  art.  7  alin.1  din  O.U.G.  nr.  94/2000,  sub  sancţiunea  nulităţii  absolute,  până  la 
soluţionarea procedurilor administrative şi, după caz, judiciare, prevăzute de prezenta ordonanţă de 
urgenţă, este interzisă înstrăinarea, schimbarea destinaţiei, ipotecarea sau grevarea sub orice formă a 
imobilelor pentru care au fost depuse cereri de retrocedare în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

Este adevărat că, în alineatul 2, se stabileşte obligaţia ce le revine solicitanţilor de a înştiinţa în 
scris deţinătorul actual despre existenţa cererilor de retrocedare. Însă, nerespectarea acestei obligaţii 
sau îndeplinirea ei  neconformă (reclamanta invocă drept procedură echivalentă  o adresă depusă la 
primărie, la data de 22.01.2003, prin care a solicitat eliberarea unei adeverinţe cu privire la situaţia 
juridică,  actualii  proprietari  şi  destinaţia  imobilului)  nu  impietează  asupra  sancţiunii  imperative 
prevăzute  de alineatul  precedent,  ci  este sancţionabilă  în  alt  mod.  Legea sancţionează  cu nulitatea 
absolută contractele încheiate de autoritatea de stat, care autoritate avea sau trebuia să aibă cunoştinţă 
de înregistrarea cererii de retrocedare şi îi revenea obligaţia de a se abţine de la încheierea oricărui act 
de  înstrăinare  sau  grevare  cu  privire  la  imobil,  inclusiv  prin  informarea  eventualului  deţinător  al 
imobilului despre refuzul încheierii contractului şi motivaţia acestui refuz.

Vânzătorul  S.C.  P.  S.A.  Zalău  a  acţionat  în  numele  şi  pe seama proprietarului,  municipiul 
Zalău,  în  contextul  Legii  nr.  213/1998 privind  proprietatea  publică  şi  regimul  juridic  al  acesteia. 
Deoarece,  între  timp,  societatea  comercială  care  a  avut  în  administrare  bunul  aflat  în  proprietate 
publică şi care a încheiat contractul cu privire la acel bun s-a dizolvat şi a fost radiată din Registrul  
comerţului,  calitate  procesuală  în  litigiile  apărute  în  legătură  cu  bunul  care  a  făcut  obiectul 
contractului, care s-a aflat proprietate publică nu poate avea decât fostul proprietar, reprezentat prin 
consiliul local, iar nu toate entităţile de stat care au făcut parte din acţionariatul societăţii desfiinţate.

Prin urmare, acţiunea împotriva pârâţilor Consiliul Judeţean Sălaj, Consiliul local al oraşului 
Jibou, Consiliul local al oraşului Cehu Silvaniei şi Consiliul local al oraşului Şimleu Silvaniei este 
îndreptată împotriva unor persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.

De asemenea,  conform art.6  alin.2  din O.U.G.  nr.  94/2000,  actele  juridice  de  înstrăinare  a 
imobilelor  care  fac  obiectul  ordonanţei  de  urgenţă  sunt  lovite  de  nulitate  absolută  dacă  au  fost 
încheiate cu încălcarea dispoziţiilor imperative ale legilor în vigoare la data înstrăinării.  Instanţa a 
constatat  cauza  de  nulitate  a  contractului  de  vânzare-cumpărare  încheiat  între  pârâţi  constând  în 
nesocotirea  prevederilor  Legii  nr.  112/1995  în  baza  căreia  a  fost  încheiat.  Această  lege  nu  era 
aplicabilă imobilului în cauză, fiind preluat de către stat de la o persoană juridică, reclamanta. Or, din 
coroborarea art. 1 şi art. 9 din Legea 112/1995, rezultă în mod evident că puteau constitui obiect al 
înstrăinării în baza acestei legi doar imobilele preluate de stat de la persoanele fizice.

Pentru promovarea acţiunilor în anulare sau constatarea nulităţii absolute a actelor juridice de 
înstrăinare, prin derogare de la dreptul comun, legiuitorul a instituit un termen special de prescripţie de 
6 luni, prin Legea nr. 247/2005, art. III din Titlul II, de la data intrării în vigoare a acestei legi. Acest  
articol  a  fost  însă  declarat  neconstituţional  prin  Decizia  nr.  1352/2008  a  Curţii  Constituţionale  a 
României,  pentru  încălcarea  dreptului  la  un  proces  echitabil.  Prin  urmare,  cererea  în  constatarea 
nulităţii absolute întemeiată pe dispoziţiile art. 6 alin.2 din O.U.G. nr. 94/2000 este imprescriptibilă.

Acţiunea în constatarea nulităţii absolute poate fi introdusă de orice persoană care prezintă un 
interes. Interesul reclamantei şi, implicit, calitatea sa procesuală activă sunt evidente din moment ce ea 
se  pretinde  adevăratul  proprietar  al  imobilului,  a  formulat  cererea  de  retrocedare,  iar  constatarea 
nulităţii contractului îi profită nemijlocit. Mai mult, în favoarea reclamantei s-a dispus retrocedarea în 
natură a imobilului prin Decizia nr. 1858 din 23.09.2008 a Comisiei Speciale. Faptul că prin Decizia 
nr. 1924 din 10.11.2008 i s-a revocat dreptul anterior recunoscut, pe motiv că s-a omis înstrăinarea 
operată între pârâţi,  nu aduce atingere,  ba dimpotrivă,  justifică interesul reclamantei în a introduce 
acţiunea în nulitate, fără a fi obligată să recurgă încă o dată la procedura administrativă de atacare a 
deciziei  de  revocare,  aceasta  însemnând  o  sarcină  legală  excesivă  impusă  reclamantei,  contrară 
dreptului la un proces echitabil.

Prin decizia civilă nr. 69 din 16.10.2012 a Tribunalului Sălaj au fost respinse ca nefondate  
apelurile declarate de pârâţii S.M. şi Consiliul Local al Municipiului Zalău împotriva sentinţei civile  
nr.1889 din 4 mai 2012 pronunţată de Judecătoria Zalău.



Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut că imobilul din litigiu nu a aparţinut unei 
persoane fizice, fiind preluat de Statul Român de la Biserica Reformată Zalău.

Conform art. 1 din Legea 112/1995, sfera imobilelor care au intrat sub incidenţa acestei legi 
este foarte clar delimitată, astfel: "foştii proprietari - persoane fizice - ai imobilelor cu destinaţia de 
locuinţe, trecute ca atare in proprietatea statului sau a altor persoane juridice, după 6 martie 1945, cu 
titlu, si care se aflau in posesia statului sau a altor persoane juridice la data de 22 decembrie 1989, 
beneficiază de masurile reparatorii prevăzute de prezenta lege".

Pentru aceste motive contractul de vânzare cumpărare din litigiu este lovit de nulitate absolută 
în temeiul dispoziţiilor art. 948 pct.3 Cod civil raportat la art.962 Cod civil.

Credinţa a cumpărătorilor invocată de către toţi pârâţii,  cedează în fata principiului unanim 
admis nemo censetur ignorare legem. O simpla privire asupra Legii nr. 112/ 1995 releva domeniul de 
aplicare  al  acesteia  si  prin  simpla  verificare  a  operaţiunilor  de carte  funciară  si  a  colilor  funciare 
aferente se putea afla identitatea proprietarului tabular de la care Statul Român a preluat imobilele.

Având însă în vedere şi regula din art. VI alin.3 din O.U.G. nr. 184/2002, buna credinţă este 
exclusă  în  situaţia  nesocotirii  unor  norme  imperative  la  momentul  perfectării  actului  juridic  de 
înstrăinare.  Buna  credinţă  constă  în  convingerea  cumpărătorului  că  a  contractat  cu  un  adevărat 
proprietar,  dar  cu  condiţia  respectării  prevederilor  legale  care  permiteau  înstrăinarea,  pârâţii 
neputându-se prevala de imposibilitatea aflării  viciilor titlului de proprietate aparent, în cauză fiind 
vorba  despre  ignorarea  legii  în  vigoare  ce  reglementa  vânzarea-cumpărarea  de  către  chiriaşi,  în 
condiţiile art.9 din Legea nr. 1 12/1995, necunoaşterea legii ne putând fii invocată pentru câştigarea 
sau consolidarea unor drepturi obţinute prin fraudarea legii, buna credinţă fiind exclusă de plano în 
asemenea  ipoteze,  iar  principiul  error  comunis  facit  jus nu  este  nici  el  în  măsură  a  consolida 
eventualele drepturi obţinute prin fraudă la lege, mai mult această instituţie jurisprudenţială fiind în 
esenţă o sancţiune la adresa adevăratului proprietar care a lăsat să se nască şi să persiste o stare de 
confuzie cu privire la titularul dreptului de proprietate, ceea ce nu este cazul în prezenta situaţie după 
cum am arătat anterior.

Conform art. 25 din Legea 112/1995, "prin legi speciale se vor reglementa situaţiile juridice ale 
altor imobile decât cele care fac obiectul prezentei legi, trecute in proprietate a statului înainte de 22 
decembrie 1989, indiferent de destinaţia lor iniţiala...". In aplicarea acestui text legal a fost adoptata 
legea 501/2002 de aprobare a OUG 94/2000, pentru retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut 
cultelor  religioase  din  România,  completata  prin  OUG  184/2002,  aprobata  prin  Legea  48/2004, 
modificată ulterior prin Legea nr. 247/2005.

Deoarece  imobilul  trecut  în  proprietatea  pârâtei  nu făcea  parte  din categoria  imobilelor  ce 
constituiau obiect al Legii nr. 112/1995, care se referea doar la imobilele cu destinaţia de locuinţe şi 
care au aparţinut unor proprietari persoane fizice, art. 9 permiţând vânzare a către chiriaşi numai a 
bunurilor vizate de acest act normativ special ce au fost deţinute de proprietari persoane fizice, acesta 
nu putea fi înstrăinat în mod legal.

Nu are relevanţă pentru cele mai sus arătate că respectarea  sau nerespectarea prevederilor art. 7 
din OG. NR. 94/2000, cum susţin cele două apelante, câtă vreme vânzătorul ştia sau trebuia să ştie că 
apartamentul din litigiu nu făcea obiectul Legii nr. 112/1995, fiindcă nu a fost preluat de la o persoană 
fizică, ci de le o persoană juridică, astfel că era acceptat de la  vânzarea lui către chiriaşi.

Este adevărat că potrivit art. 1899 alin.2 Cod civil, buna credinţă se presupune întotdeauna şi 
sarcina probei incumbă celui ce invocă reaua -credinţă, dar în speţă părţile contractului de vânzare 
cumpărare au fost de rea credinţă câtă vreme ştiau sau trebuiau să ştie că apartamentul din litigiu nu 
face obiectul L.112/1995.

În  atare  condiţii,  apelul  a  fost  apreciat  neîntemeiat  şi  a  fost  respins  în  baza  art.297  Cod 
procedură civilă.

Împotriva acestei decizii au declarat recurs pârâţii : S.M. şi Consiliul Local al municipiului  
Zalău.

I. Pârâta S.M. a solicitat admiterea recursului, modificarea hotărârii atacate în temeiul art. 312 
pct. 3 Cod proc.civ., cu consecinţa respingerii acţiunii, invocând motivul de nelegalitate prev. de art.  
304 pct. 9 Cod proc.civ. 

În motivarea recursului pârâta a arătat că în mod nelegal au fost interpretate dispoziţiile art. 7 
din  OUG nr.  94/2000,  deoarece  atât  judecătoria  cât  şi  tribunalul  au ignorat  dispoziţia  legală  care 



prevedea că titularul  cererii  de retrocedare are datoria  să înştiinţeze deţinătorul  bunului revendicat 
despre  existenţa  cererii  de  retrocedare.  Recurenta  a  arătat  că  această  dispoziţie  este  imperativă, 
legiuitorul înţelegând astfel să evite litigii ca cele din speţă.

Cererea depusă de reclamantă la Primăria municipiului Zalău la data de 22.01.2003 prin care a 
solicitat eliberarea unei adeverinţe privind situaţia juridică a imobilului nu echivalează cu „informarea 
deţinătorului” şi nici cu o „cerere de retrocedare”.

Pe de altă parte, prin Decizia nr. 1858/2008 reclamantei i s-a restituit în natură imobilul în 
litigiu, însă printr-o decizie imediat ulterioară s-a dispus revocarea celei dintâi - Decizia nr. 1924/2008, 
care nu a fost contestată de către reclamanta intimată, achiesând explicit la măsura luată.

II. Consiliul Local al municipiului Zalău a solicitat în principal admiterea recursului şi casarea 
deciziei  atacate,  trimiterea  cauzei  spre rejudecare către  instanţa  de apel,  iar  în  subsidiar  admiterea 
recursului  şi  rejudecând  cauza  pe  fond,  modificarea  deciziei  pronunţate  în  apel,  cu  consecinţa 
schimbării sentinţei şi respingerii acţiunii formulată de reclamantă.

În motivarea recursului pârâtul a arătat că hotărârea pronunţată de  instanţa de apel s-a făcut cu 
încălcarea art. 107 Cod proc.civ., instanţa nu a observat că procedura de citare cu Consiliul Local Cehu 
a fost viciată şi a soluţionat cauza deşi trebuia să amâne judecarea pricinii, potrivit dispoziţiei legale 
invocate.

Din dovada de îndeplinire a procedurii de citare de la fila 22 a rezultat că nu există semnătura 
persoanei căreia i s-a comunicat, fiind încălcate dispoziţiile art. 100 pct. 8 Cod proc.civ. 

Art. 107 Cod proc.civ. reglementează o normă juridică imperativă, iar nesocotirea ei poate fi 
invocată de orice parte în orice fază a procesului sau de către instanţă din oficiu, deoarece această 
dispoziţie  legală  ocroteşte  două  principii  importante  ale  dreptului  procesual,  principiu 
contradictorialităţii şi principiul dreptului la apărare.

Pentru aceste considerente, raportat la art. 304 pct. 5, art. 312 , art.  107 şi 306 alin. 2 Cod 
proc.civ., s-a solicitat casarea deciziei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare.

În ceea ce priveşte  cererea de modificare  a  deciziei,  pârâtul  a  reiterat  excepţia  prescripţiei 
dreptului la acţiune al reclamantei, raportat la dispoziţiile ar. 6 alin. 2 din OUG nr. 94/2000, potrivit 
căruia  dreptul  la  acţiune  se prescrie  în  6 luni  de la  data  intrării  în  vigoare a  Legii  nr.  247/2005, 
indiferent de cauză de nulitate.

Întrucât Legea nr. 247/2005 a intrat în vigoare la data de 25.07.2005, dreptul reclamantei la 
acţiunea în constatarea nulităţii s-a prescris în 25.01.2006. 

Este  adevărat  că  prin  Decizia  Curţii  Constituţionale  nr.  1352/2008  s-a  constatat 
neconstituţionalitatea  acestui  text  de  lege,  însă acest  fapt  este  lipsit  de relevanţă,  deoarece  Curtea 
Constituţională nu are rol de legiuitor pozitiv iar deciziile sale îşi produc efecte numai pentru viitor.

Recurentul a apreciat că Decizia Curţii Constituţionale nu îşi produce efecte cu privire la o 
prescripţie care a început să curgă şi s-a împlinit înainte de pronunţarea deciziei în cauză. 

Întrucât textul de lege a fost în vigoare, instanţa de judecată era datoare să constate prescripţia 
dreptului la acţiune, iar pentru ca Decizia nr. 1352/2008 să aibă efectul dorit de reclamantă, ar fi trebuit 
ca legiuitorul să intervină printr-un act legislativ şi să repună în termen persoanele faţă de care textul 
îşi produsese deja efecte, fapt ce nu s-a întâmplat.

În al doilea rând se arată că şi în ipoteza în care în cuprinsul unui contract se inserează un temei 
juridic greşit, această menţiune nu poate avea ca şi efect nulitatea contractului.

Nici cauza ilicită şi nici frauda la lege nu pot fi stabilite pe baza acestui singur element cum a şi 
procedat instanţa de apel în condiţiile în care legislaţia în vigoare permitea încheierea valabilă a actului 
de vânzare-cumpărare.

Apartamentul  în  litigiu  se  afla  în  patrimoniul  SC P.  SA şi  reprezenta,  în  conformitate  cu 
prevederile  art.  20  alin.  2  din  Legea  nr.  15/1990,  proprietatea  societăţii  comerciale  care  deţinea 
prerogativa de dispoziţie asupra bunului ce făcea obiectul vânzării.

Prin legea privind măsurile premergătoare reglementării situaţii juridice a unor imobile trecute 
în  proprietatea  statului  după 23.08.1944,  legiuitorul  român  a  încercat  să  restrângă  dreptul  regiilor 
autonome şi societăţilor comerciale de a dispune de bunurile intrate în proprietatea lor prin efectul 
Legii  nr.15/1990,  însă  Curtea  Constituţională  prin  Decizia  nr.6/1992  a  considerat  că  această 
restrângere a exerciţiului dreptului de proprietate este neconstituţională.



În lipsa unei norme prohibitive cauza contractului de vânzare-cumpărare este licită, chiar dacă 
părţile, din necunoaştere sau din uşurinţă, au trecut în cuprinsul contractului un temei juridic greşit.

Pe de altă parte, recurentul a aratat că există o normă care interzicea vânzarea, art. 7 alin. 1 din 
OUG nr. 94/2000, dar aceasta nu era incidentă în speţă, câtă vreme Parohia reformată nu şi-a îndeplinit 
obligaţia legală prevăzută de art. 2 alin. 2 din OUG nr. 94/2000.

Aşadar, nu se poate presupune că la încheierea contractului de vânzare-cumpărare părţile au 
încercat să eludeze dispoziţiile art. 7 alin. 1 din OUG nr. 94/2000, atâta vreme cât acestea nu ştiau că 
imobilul a fost solicitat a fi retrocedat în temeiul OUG nr. 94/2000.

Contrar celor susţinute de instanţa de apel, dispoziţiile , art. 7 alin. 2 din OUG nr. 94/2000 sunt  
relevante  în  speţă,  deoarece  intimata  reclamantă  nu  şi-a  îndeplinit  obligaţia  legală  de  a  anunţa 
Consiliul Local al municipiului Zalău sau SC P. SA despre depunerea cererii de retrocedare.

Aşadar vânzarea imobilului în litigiu este consecinţa comportamentului culpabil al intimatei 
reclamante, neputându-se reţine culpă în sarcina vânzătorului sau a cumpărătorului.

Recurentul  a  solicitat  să  se  constate  că  buna  credinţă  îi  protejează  pe  vânzător  şi  pe 
dobânditoarea S.M. de efectele nulităţii absolute. 

Acest  litigiu  s-a  născut  ca  urmare  a  comportamentului  culpabil  al  reclamantei  care  prin 
neîndeplinirea  obligaţiei  prev.  de  art.  7  alin.  2  al  OUG nr.  94/2000,  atrage  aplicarea  principiului 
potrivit căruia nimeni nu-şi poate invoca propria culpă.

Chiar dacă imobilul în litigiu nu făcea obiectul Legii nr. 112/1995, nici o altă lege nu interzicea 
vânzarea bunurilor preluate de Statul Român de la persoane juridice.

Un alt motiv de nelegalitate învederat de recurent este acela că instanţa de apel a constatat că  
este lovit de nulitate absolută contractul de vânzare-cumpărare în temeiul art. 948 pct. 3 raportat la art.  
962 C. civil, deşi reclamanta şi-a întemeiat acţiunea în constatarea nulităţii pe alte dispoziţii legale.

Astfel, instanţa de apel a nesocotit dispoziţiile art. 294 Cod proc.civ., schimbând cauza cererii 
de chemare în judecată, deşi era inadmisibil în apel.

Prin întâmpinare Consiliul Judeţean Sălaj a solicitat menţinerea deciziei civile nr. 69/2012 şi a 
sentinţei civile nr. 1889/2012 a Judecătoriei Zalău, referitoare la constatarea lipsei calităţii procesuale 
pasive a pârâtului.

Prin întâmpinare Parohia Reformată Zalău – Centru a solicitat  respingerea recursurilor  ca 
nefondate, arătând că imobilul în litigiu nu putea fi vândut pârâtei S.M., deoarece puteau fi înstrăinate 
potrivit  Legii  nr.  112/1995 numai  imobilele  preluate  de stat  de la  persoane fizice,  cu  respectarea 
celorlalte  condiţii  legale.  Întrucât  apartamentul  în  litigiu  a  fost  preluat  de  la  o  persoană  juridică, 
contractul de vânzare-cumpărare s-a încheiat cu fraudarea dispoziţiilor legii. 

Pe  de  altă  parte,  reclamanta  a  formulat  la  data  de  28.02.2003  o  cerere  de  retrocedare  a 
apartamentului nr. 3 înscris în CF şi după depunerea cererii la Comisia Specială apartamentul a fost 
vândut pârâtei S.M. la data de 15.09.2003.

Ori,  potrivit  dispoziţiilor  art.  7 din OUG nr. 94/2000, apartamentul  nu putea fi  vândut sub 
sancţiunea nulităţii absolute până la soluţionarea procedurilor administrative sau judiciare prevăzute de 
această ordonanţă.

Prin Decizia nr. 1924/10.11.2008 s-a revocat Decizia nr. 1858/23.09.2008 referitoare la pa în 
litigiu, însă faptul că reclamanta nu a atacat această decizie, nu înseamnă că a renunţat la restituirea în 
natură a imobilului naţionalizat şi a acceptat implicit acordarea despăgubirilor. 

Analizând decizia pronunţată prin prisma motivelor de recurs invocate,  curtea constată că  
recursul este fondat, urmând a fi admis pentru următoarele considerente: 

Majoritatea motivelor  de recurs invocate de pârâţii  S.M. şi Consiliul  Local  al  municipiului 
Zalău  sunt  comune,  diferă  doar  motivul  de  casare  cu  trimitere  spre  rejudecare  invocat  de  către 
Consiliul Local al municipiului Zalău. Pârâtul recurent Consiliul Local al municipiului Zalău a invocat 
nulitatea deciziei pronunţate în apel, întrucât Consiliul Local Cehu Silvaniei nu a fost legal citat.

Potrivit  dispoziţiilor  art.  105  alin.  2  Cod  proc.civ.,  actele  de  procedură  îndeplinite  cu 
neobservarea formelor legale se vor declara nule numai dacă prin acesta s-a pricinuit o vătămare care 
nu se poate înlătura decât prin anularea lor.

Din  această  dispoziţie  legală  rezultă  că  partea  care  invocă  nulitatea  unui  act  de  procedură 
trebuie să arate şi vătămarea care i s-a produs. 



În cazul de faţă, vicierea procedurii de citare a pârâtului Consiliul Local Cehu Silvaniei a fost 
invocată  de pârâtul  Consiliul  Local  Zalău.  Recurentului  Consiliul  Local  Zalău  nu i  s-a adus nicio 
vătămare prin neîndeplinirea sau îndeplinirea  viciată a procedurii de citare cu un alt pârât.

Pentru justificarea sesizării instanţei cu o cerere de recurs, recurentul trebuie să aibă un interes 
legitim, adică să urmărească realizarea unui drept ocrotit de lege. Interesul trebuie să fie personal şi 
direct,  adică  folosul  practic  judiciar  urmărit  prin  promovarea  recursului  să  aparţine  celui  care 
promovează  calea  de  atac,  nefiind  admisibil  ca  o  persoană  să  apere  interesul  altei  persoane  sau 
interesul colectiv.   

În cazul de faţă, critica recurentului Consiliul Local Zalău referitoare la  procedura de citare a 
Consiliului  Local  Cehu  Silvaniei  este  lipsită  de  interes,  deoarece  prin  modul  în  care  s-a  realizat 
procedura de citare cu Consiliului Local Cehu Silvaniei nu prezintă interes numai pentru această parte.

De altfel,  instanţa  de  fond a respins  acţiunea  reclamantei  Parohia  Reformată  Zalău-Centru 
împotriva pârâtului Consiliul Local al oraşului Cehu Silvaniei, pentru lipsa calităţii procesuale pasive, 
această dispoziţie legală nu a fost apelată, sentinţa rămânând irevocabilă faţă de aceşti pârâţi.

Aşadar, curtea concluzionează că este lipsit de interes motivul de recurs care vizează casarea cu 
trimitere spre rejudecarea apelului.

Celelalte motive de recurs invocate de pârâţii S.M. şi Consiliul Local al municipiului Zalău 
sunt comune şi vor fi tratate unitar în considerentele care urmează.

Reclamanta Parohia Reformată Zalău-Centru a investit instanţa cu o acţiune care are ca obiect 
constatarea  nulităţii  absolute  a  contractului  de  vânzare-cumpărare  nr.  1161/135/2003,  încheiat  de 
pârâta  S.M. cu SC P. SA. Reclamanta a invocat  două motive de nulitate:  contractul   de vânzare-
cumpărare a fost încheiat în perioada derulării procedurii soluţionare a notificării formulate de către 
reclamant Parohia Reformată Zalău-Centru încălcându-se art. 7 din OUG nr. 94/2000.

Al  doilea  motiv  de  nulitate  invocat  a  fost  nerespectarea  dispoziţiilor  Legii  nr.  112/1995, 
întrucât puteau fi înstrăinate către chiriaşi numai imobilele preluate de stat de la persoane fizice, cu 
respectarea celorlalte condiţii, iar imobilul a fost preluat de la o persoană juridică, în drept invocând 
dispoziţiile art.6 alin. 5 din OUG nr. 184/2000 şi OUG nr. 94/2000.

Curtea va analiza întâi motivul de nulitate absolută a contractului prevăzut de art. 7 din OUG 
nr. 94/2000.

 Potrivit  dispoziţiilor art.  7 din OUG nr. 94/2000, sub sancţiunea nulităţii  absolute, până la 
soluţionarea procedurilor administrative şi, după caz, judiciare, prevăzute de prezenţa ordonanţă de 
urgenţă, este interzisă înstrăinarea, schimbarea destinaţiei, ipotecarea sau grevarea sub orice formă a 
imobilelor pentru care s-a depus cerere de retrocedare în condiţiile prezenţei ordonanţe de urgenţă.

În alin. 2 al art. 7 din OUG nr. 94/2000 se prevede că solicitanţilor le revine obligaţia de a 
înştiinţa  în  scris  deţinătorul  actual  despre  existenţa  cererilor  de  retrocedare  depuse  în  condiţiile 
prezentei ordonanţe de urgenţă.

Din aceste dispoziţii legale, rezultă că reclamantei îi revenea obligaţia ca după înregistrarea 
cererii  de retrocedare depusă la Comisia Specială de Retrocedare, să înştiinţeze în scris deţinătorul 
actual  al  imobilului  solicitat  a  fi  retrocedat,  că  a  depus  notificare,  pentru  ca  imobilul  să  nu  fie 
înstrăinat.

Această dispoziţie legală nu a fost respectată de către reclamantă, întrucât nu există nici un 
înscris  din  care  să  rezulte  că  reclamanta  a  înştiinţat  deţinătorul  imobilului  că  a  notificat  Comisia 
Specială de Retrocedare.

Reclamanta a înregistrat la Comisia Specială de Retrocedare a unor imobile care au aparţinut 
cultelor religioase din România cererea de retrocedare la data de 28.02.2003 şi prin aceasta a solicitat 
restituirea  mai  multor  imobile,  situate  în  municipiul  Zalău,  printre  care  şi  apartamentul  în  litigiu 
menţionat în cerere la oct. 5.

Această cerere ar fi trebuit comunicată pârâtului Consiliul Local Zalău pentru a-l înştiinţa să nu 
înstrăineze imobilul solicitat a fi retrocedat. 

În prezenta acţiune reclamanta invocă ca o procedură echivalentă adresa depusă la Primăria 
municipiului Zalău la data de 22.01.2003, acceptată şi de către  instanţa de fond, dar curtea apreciază 
că această adresă nu poate echivala cu o înştiinţare în sensul stabilit de art. 7 alin. 2 din OUG nr. 
94/2000 pentru  următoarele considerente:



În primul rând, cererea de care se prevalează reclamanta Parohia Reformată Zalău-Centru este 
formulată   de  către  reclamantă  la  data  de  22.01.2003  şi  arată  expres  că  solicită  eliberarea  unei 
adeverinţe  din care să rezulte  situaţia  juridică a mai  multor  imobile  din Municipiul  Zalău care au 
aparţinut în proprietate Bisericii reformate Zalău, întrucât acest act este necesar în vederea depunerii 
cererii de retrocedare la Comisia Specială de Retrocedare din Bucureşti.

Deci, această cerere este formulată anterior depunerii cererii de retrocedare, situaţie în care nu 
poate fi echivalată cu o înştiinţare către unitatea deţinătoare, că fostul proprietar a notificat Comisia 
Specială de Retrocedare din Bucureşti pentru recuperarea imobilului.

Spre deosebire de Legea nr.10/2001, unde notificarea se depune, prin executor judecătoresc, la 
persoana deţinătoare a imobilului, în cazul imobilelor care au aparţinut cultelor religioase din România 
notificarea se depune la Comisia Specială de Retrocedare din Bucureşti, ceea ce face ca deţinătorul 
imobilului să nu aibă cunoştinţă care sunt imobilele solicitate a fi restituite. 

Potrivit dispoziţiilor art. 21 al. 5 din Legea nr. 10/2001 sub sancţiunea nulităţii absolute pana la 
soluţionarea procedurilor administrative si, după caz, judiciare, generate de prezenta lege, este interzisa 
înstrăinarea,  concesionarea,  locaţia  de  gestiune,  asocierea  in  participaţiune,  ipotecarea,  locaţiunea, 
precum si  orice  închiriere  sau subînchiriere  in  beneficiul  unui  nou chiriaş,  schimbarea  destinaţiei, 
grevarea sub orice forma a bunurilor imobile - terenuri si/sau construcţii notificate potrivit prevederilor 
prezentei  legi.  OUG 94/2000 are o dispoziţie  similară  art.  7 care interzice sub sancţiunea nulităţii 
absolute înstrăinarea imobilelor, pentru care au fost depuse cereri de retrocedare.   

Având în vedere efectele  severe ale nulităţii  absolute  şi  stabilind o procedură de notificare 
diferită  faţă  de  legea  10/2001,  legiuitorul  a  prevăzut  în  art.  7  al.  2  OUG  94/2000  obligaţia 
beneficiarilor acestui act normativ de a înştiinţa,  în scris, deţinătorul actual al bunului de existenţa 
cererii de retrocedare, deoarece acesta nu are cum să afle în alt mod că reclamanta, în speţă, a depus o 
notificare pentru apartamentul în litigiu.  

Neîndeplinirea obligaţiei  de notificare prev.  de art.  7 alin.  2 din OUG nr. 94/2000 nu este 
sancţionată cu nulitatea absolută, cum susţin pârâţii, însă nerespectarea acestei proceduri face aplicabil 
principiul  „error communis  facit  jus” ca excepţie  de la  regula „quod nullum est,  nullum producit  
effectum”.

Într-adevăr, orice contract de vânzare-cumpărare încheiat  în perioada derulării  procedurii de 
retrocedare este sancţionat cu nulitatea absolută, însă ca excepţie de la efectele nulităţii contractului 
este principiul error comunis facit just, în situaţiile în care atât vânzătorul, cât şi cumpărătorul au fost 
de bună credinţă la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

În  cazul  de  faţă,  întrucât  reclamanta  nu  şi-a  îndeplinit  obligaţia  de  a  notifica  deţinătorul 
imobilului,  municipiul  Zalău,  că  a  depus cerere  de revendicare  a  imobilului  în  litigiu,  a  făcut  ca 
Consiliul Local al municipiului Zalău, în calitate vânzător să vândă acest apartament fără să ştie că 
exista o cerere de retrocedare.

Pârâta  S.M., chiriaşă în apartamentul  care a făcut  obiectul  de vânzare-cumpărare şi  a cărei 
nulitate  se  solicită,  este  de  asemenea  de  bună  credinţă,  nefiind  administrată  nicio  probă  de  către 
reclamantă, din care să rezulte că a înştiinţat-o în în scris că a depus o notificare în vederea retrocedării 
apartamentului în litigiu. 

Potrivit art. 1898 Cod Civil buna-credinţă este credinţa posesorului că, cel de la care a dobândit 
imobilul, avea toate însuşirile cerute de lege spre a-i putea transmite proprietatea.

Pe de altă parte,   buna credinţă se prezumă, reclamanta fiind obligată să dovedească reaua 
credinţă  a  cocontractanţilor,  iar  în  cazul  de  faţă  reclamanta  nu  a  dovedit  că  la  data  încheierii 
contractului de vânzare-cumpărare, părţile au cunoscut existenţa cererii de retrocedare.

Aşadar,  întrucât  atât  vânzătorul,  cât  şi  cumpărătorul  au fost  de bună credinţă  la  încheierea 
contractului  de  vânzare-cumpărare  şi  reclamanta  nu  şi-a  îndeplinit  obligaţia  legală  de  a-i  notifica 
potrivit art. 7 al. 2 OUG 94/2000.

Curtea constată că în speţă contractul nu este nul,reclamanta neputând invoca propria culpă 
potrivit principiului „nemo auditur propriam turpitudinem allegans”.

Deşi motivele de apel ale Consiliului Local Zalău,  precum şi cele formulate de S.M. vizau 
modul defectuos de interpretare şi aplicare a art. 7 din OUG nr. 94/2000, tribunalul în mod nelegal nu 
a analizat această critică a apelanţilor.



Tribunalul  a  reţinut  că  apartamentul  în  litigiu  nu  făcea  obiectul  Legii  nr.  112/1995  şi  în 
consecinţă  a  constatat  că  este  nul  absolut  contractul  de  vânzare-cumpărare,  însă,   în  temeiul 
dispoziţiilor art. 948 pct. 3 şi 962 C. civil şi nu art. 7 OUG 94/2000. 

Curtea constată că decizia pronunţată de Tribunalul Sălaj este nelegală, întrucât această instanţă 
a schimbat  cauza acţiunii  cu care reclamanta a investit   instanţa,  verificând contractul  de vânzare-
cumpărare  pentru  alte  motive  de  nulitate  decât  cele  invocate  de  reclamantă,  în  primă  instanţă,  şi 
criticate de pârâţi, în apel.

Aşadar, toate considerentele deciziei pronunţate în apel vizând nulitatea absolută a contractului 
întemeiate pe dispoziţiile art. 948 pct. 3 şi 968 C. civil sunt inadmisibile raportat la dispoziţiile art. 294 
Cod proc.civ. 

Al doilea motiv de nulitate invocat de către reclamantă este subsumat dispoziţiilor art. 6 din 
OUG nr. 94/2000.

Prin OUG nr. 184/2002, Titlul II, art. 6 alin. 4 al acestui act normativ, legiuitorul a derogat de 
la regula imprescriptibilităţii nulităţii absolute şi a statuat că indiferent de motivul de nulitate, dreptul 
la acţiune se prescrie în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a acestui act normativ, respectiv 
22.12.2002.

În ceea ce priveşte termenul în care pot fi formulate acţiuni pentru constatarea nulităţii absolute 
a contractelor de vânzare-cumpărare încheiate cu chiriaşii, OUG nr. 94/2000 a mai fost modificată şi 
de alte acte normative, astfel prin Legea nr. 48/2004 s-a introdus un nou termen de 6 luni de la intrarea 
în vigoare a acestei legi (în prezent fiind declarată neconstituţională această modificare prin Decizia nr. 
615/2012 a Curţii Constituţionale), iar ulterior, prin art. III din Titlul II din Legea nr. 247/2005 s-a 
introdus un nou termen de prescripţie de 6 luni de la data intrării în vigoare a acestei legi.

Art.  III  din  Titlul  II  al  Legii  nr.  247/2005  a  fost  declarat  neconstituţional  prin  Decizia 
nr.1352/10.12.2008, însă împrejurarea că acest articol a fost declarat neconstituţional nu are ca efect 
imprescriptibilitatea acţiunii în constatarea nulităţii absolute întemeiată pe dispoziţiile art. 6 alin. 2 din 
OUG nr. 94/2000, cum în mod greşit a apreciat Judecătoria Zalău.

În  ceea  ce  priveşte  OUG nr.  94/2000 constatăm că,  în  timp,  au intervenit  mai  multe  acte 
normative  care  au  modificat  această  ordonanţă  pentru  retrocedarea  imobilelor  aparţinând  cultelor 
bisericeşti şi prin OUG nr. 184/2002 s-a derogat de la regimul imprescriptibilităţii nulităţii absolute în 
cazul contractelor de vânzare încheiate cu chiriaşii şi s-a statuat ca acţiunile în constatarea nulităţii 
absolute să poată fi promovate doar într-un termen defipt de lege de 6 luni de la intrarea în vigoare a 
OUG nr. 184/2002 – 22.12.2002, respectiv până la data de 22 iunie 2003.

Dispoziţiile Legii nr. 48/2004 au fost declarate neconstituţionale prin Decizia nr. 615/2012 a 
Curţii  Constituţionale,  iar  dispoziţiile  Legii  nr.  247/2005  au  fost  declarate  neconstituţionale  prin 
Decizia nr. 1352/2008.

Intervenţia  Curţii  Constituţionale  asupra  actelor  normative  mai  sus  arătate  şi  constatarea 
neconstituţionalităţii a dispoziţiilor legale care stabileau alte termene pentru introducerea acţiunilor în 
constatarea nulităţii absolute a contractelor de vânzare-cumpărare întemeiate pe art. 6 din OUG nr. 
94/2000, fac ca să fie în vigoare în prezent dispoziţiile OUG nr. 94/2000, aşa cum a fost modificată 
prin OUG nr. 184/2002, respectiv termenul până la care puteau fi introduse acţiunile de constatare a 
nulităţii absolute a contractelor de vânzare-cumpărare, fiind de 6 luni de la data intrării în vigoare a 
OUG nr. 184/20002, termen cu mult depăşit în prezenta acţiune.

Aşadar, în mod corect pârâtul Consiliul Local Zalău a invocat şi în memoriul de recurs excepţia 
prescripţiei dreptului la acţiune al reclamantei, termenul în care aceasta putea să depună acţiunea fiind 
cu mult depăşit, întrucât reclamanta a investit Judecătoria Zalău cu acţiune în constatarea nulităţii la 
data de 25.09.2009. 

Dacă din motive mai presus de voinţa părţii aceasta nu poate exercita o acţiune în termenul de 
prescripţie,  poate  solicita  să fie  repusă în  termenul  de prescripţie,  potrivit  dispoziţiilor  art.  19 din 
Decretul  nr.  167/1958,  în  termen  de  30  de  zile  de  la  data  la  care  partea  a  avut  cunoştinţă  de 
împrejurarea care justifică depăşirea termenului de prescripţie.

În cazul de faţă, Parohia Reformată Zalău-Centru nu se putea prevala de această  dispoziţie 
legală mai sus invocată, deoarece a avut cunoştinţă de contractul de vânzare-cumpărare încheiat între 
pârâta  S.M. şi Consiliul  Local al  municipiului  Zalău la data de 18.11.2008, după cum rezultă  din 



adresa Primăriei Zalău nr. 53397/18.11.2008, care a şi comunicat contractul de vânzare-cumpărare a 
cărei nulitate se solicită.

Cu toate acestea, acţiunea în constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare 
a fost înregistrată în 25.09.2009, la interval de aproape un an de la data la care reclamanta a avut 
cunoştinţă de contractul de vânzare-cumpărare încheiat.

Aşadar, în ceea ce priveşte constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare 
întemeiat pe dispoziţiile art. 6 din OUG nr. 94/2000, această cerere este prescrisă, deoarece reclamanta 
nu s-a încadrat în termenul prevăzut de art. 6 alin. 4 introdus prin OUG nr. 184/2002.

Întrucât acţiunea reclamantei întemeiată pe art. 6 din OUG nr. 94/2000 este prescrisă, orice 
referire la fondul acţiunii este irelevantă, întrucât soluţionând cauza pe excepţie, nu se mai analizează 
fondul cauzei.

Pentru aceste considerente, curtea în temeiul art. 304 pct. 9 raportat la art. 312 Cod proc.civ., 
curtea va admite recursurile pârâţilor.

28. Revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 7 C.proc.civ. 
Competenţă de soluţionare

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 369/R din 6 februarie 2013

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Cluj sub nr. xxx/117/2011, reclamantul P.C. a 
chemat în judecată pe pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII CLUJ solicitând anularea deciziei de 
recalculare a pensiei  nr. 261022 din 22 iulie  2011, motivat  de faptul că punctajul anual nu a fost 
calculat corect.

Prin sentinţa civilă nr. 6188 din 7 iunie 2012 pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul nr.  
xxx/117/2011  s-a  respins  acţiunea  formulată  de reclamantul  P.C.  în  contradictoriu  cu  pârâta  Casa 
Judeţeană de Pensii Cluj.

În considerentele, acestei hotărâri s-a reţinut în esenţă că reclamantul a atacat decizia privind 
reclacularea pensiei de serviciu, prin care i s-a stabilit un debit de 33 lei, sumă încasată necuvenit în 
perioada 01.09.2010 - 01.08.2011.

Decizia a fost emisă de către pârâtă ca urmare a depunerii de către reclamant a adeverinţei nr. 
181/A/10.02.2011 emisă de către fostul angajator cu veniturile defalcate realizate de către reclamant în 
perioada ianuarie 1992-septembrie 1998.

Prin  decizia  atacată  s-a  revizuit  sporul  de  vechime  pe  perioada  01.05.1993  -  01.12.1993, 
întrucât salariul din carnetul de muncă cuprindea acest spor. Reclamantul a depus adeverinţa emisă de 
fostul  angajator  de unde rezultă  totalul  drepturilor  salariale  pentru care a fost  calculată  şi  reţinută 
contribuţia pentru pensie în fiecare lună.

Din datele  privitoare la  activitatea  în muncă pe perioada 01.05.1993-01.12.1993, rezultă  că 
pârâta a luat în calcul suma din adeverinţă trecută la rubrica total drepturi salariale, respectiv total salar 
brut.

Reclamantului  i  s-a  imputat  suma  de  33  lei  reprezentând  venituri  neîncasate  pe  perioada 
01.09.2010  -  01.08.2011  ca  urmare  a  recalculării  punctajului  mediu  anual  raportat  la  veniturile 
cuprinse în adeverinţa nr. 181/A/10.02.2011 emisă de fostul angajator.

Prin decizia civilă  nr.  4305 din 16 octombrie 2012 pronunţată de Curtea de Apel  Cluj  în  
dosarul  nr.  xxx/117/2011  s-a  respins  ca  nefondat  recursul  declarat  de  reclamantul  P.C.  împotriva 
sentinţei civile nr. 6188/2012 a Tribunalului Cluj.

Pentru a hotărî  astfel,  s-a  reţinut,  în  esenţă,  că pensia  de serviciu a  reclamantului  recurent 
stabilită iniţial în temeiul Legii nr. 567/2004, prin Decizia nr. 261022 din 30.09.2009, a fost recalculată 
începând cu data de 01.09.2010, conform Deciziei  nr. 261022 din 01.09.2010 în temeiul Legii  nr. 
119/2010 şi HG nr. 737/2010, fiind stabilit un punctaj mediu anual de 1,02969 şi un cuantum al pensiei 
de 755 lei.

Contestaţia  formulată  de  reclamant  împotriva  acestei  decizii  a  fost  soluţionată  în  mod 
irevocabil prin Decizia civilă nr. 1216/R din 06.03.2012 pronunţată de Curtea de Apel Cluj în dosarul 
nr.  yyy/117/2010,  fiind  analizată  legalitatea  deciziei  de  recalculare  atât  prin  prisma  legalităţii 
transformării  pensiei  reclamantului  din  pensie  de  serviciu  în  pensie  stabilită  potrivit  principiului 
contributivităţii,  cât  şi  sub aspectul  calculului  punctajului  mediu  anual  cu luarea  în  considerare  a 



tuturor veniturilor realizate de reclamant potrivit adeverinţelor eliberate de fostul angajator şi depuse la 
dosarul cauzei.

Prin Decizia  nr.  261022 din 22 iulie  2011 a  fost  recalculată  pensia  reclamantului  recurent 
stabilită iniţial prin decizia de recalculare menţionată anterior, începând cu aceeaşi dată – 01.09.2010, 
în  ceea  ce  priveşte  sporul  de  vechime  aferent  perioadei  01.05.1993-01.12.1993,  stabilindu-se  un 
punctaj mediu anual de 1,02550 şi un cuantum al pensiei de 752 lei. Totodată, s-a stabilit faptul că 
reclamantul a încasat în plus în perioada 01.09.2010-01.08.2011 suma de 33 lei, sumă ce se constituie 
ca debit conform art. 179 din Legea nr. 263/2010, urmând a fi recuperată.

Această  decizie  formează  obiectul  contestaţiei,  criticile  reclamantului  fiind  determinate  în 
principal de faptul că prima instanţă nu a ţinut seama de punctajul mediu anual stabilit prin raportul de 
expertiză contabilă întocmit în dosarul nr. yyy/117/2010 al Tribunalului Cluj, care este de 1,03933 şi  
care ar determina un cuantum al pensiei de 762 lei.

În  cauza  ce  a  format  obiectul  dosarului  nr.  yyy/117/2010  instanţa  a  analizat  legalitatea 
transformării  pensiei  reclamantului  din  pensie  de  serviciu  în  pensie  stabilită  potrivit  principiului 
contributivităţii şi a apreciat că măsura luată potrivit Legii nr. 119/2010 este conformă cu principiile 
constituţionale  şi  nu aduce atingere  prevederilor  art.  1 din Protocolul  nr.  1  adiţional  la  Convenţia 
pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Prin  urmare,  criticile  formulate  de  reclamant  în  prezentul  recurs  sub  aspectul  încălcării 
normelor constituţionale şi convenţionale în ceea ce priveşte măsura transformării pensiei de serviciu 
au fost înlăturate.

Cererea  de  a  se  ţine  seama  de  raportul  de  expertiză  contabilă  întocmit  în  dosarul  nr. 
yyy/117/2010 al Tribunalului Cluj, a rămas fără obiect ca urmare a emiterii de către Casa Judeţeană de 
Pensii  Cluj  a  Deciziei  nr.  261022 din  07.05.2012 prin  care  a  pus  în  executare  Decizia  civilă  nr. 
1216/R/2012  a  Curţii  de  Apel  Cluj  pronunţată  în  dosarul  menţionat,  decizia  emisă  de  intimată 
producând efecte începând cu data de 01.09.2010, cuantumul pensiei fiind stabilit la suma de 762 lei.

Prin  Decizia  civilă  nr.  1216/R/2012  a  Curţii  de  Apel  Cluj  pronunţată  în  dosarul  nr. 
yyy/117/2010  a  fost  admis  în  parte,  cu  opinie  majoritară,  recursul  declarat  de  reclamantul  P.C. 
împotriva Sentinţei civile nr. 4013 din 3 octombrie 2011, a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosarul nr. 
yyy/117/2010, fiind modificată în parte această sentinţă în sensul obligării pârâtei Casa Judeţeană de 
Pensii  Cluj  să  emită  o  nouă  decizie  de  pensie  în  favoarea  reclamantului,  începând  cu  data  de 
01.09.2010, cu luarea în considerare a punctajului mediu anual de 1,03933 puncte stabilit prin raportul 
de expertiză întocmit în cauză de expert judiciar Câmpean Ana.

Prin Decizia  nr.  261022 din data  de 22.07.2011 punctajul  mediu  anual  a  fost  revizuit  sub 
aspectul sporului de vechime acordat iniţial pentru perioada 01.05.1993-01.12.1993, deci pentru alte 
elemente decât cele avute în vedere de instanţă cu ocazia soluţionării dosarului nr. yyy/117/2010.

Curtea a constatat că în mod corect s-a apreciat de către intimată că nu se impune luarea în 
considerare în mod separat a sporului de vechime aferent perioadei 01.05.1993-01.12.1993, întrucât, 
astfel cum a rezultat din buletinul de calcul aferent deciziei de recalculare a pensiei, intimata a luat în 
considerare acest spor, fiind inclus în salariul de bază.

Prin Decizia nr. 261022/2011 privind revizuirea pensiei,  depusă de reclamant în dosarul de 
recurs, au fost revizuite drepturile de pensie ale acestuia, în temeiul OUG nr. 59/2011, începând cu 
data de 01.08.2011, fiindu-i stabilit un punctaj mediu anual de 1,02770 şi un cuantum al pensiei de 754 
lei. Această decizie nu formează obiectul prezentei contestaţii deduse judecăţii.

Împotriva deciziei civile nr. 4305/R din 16 octombrie 2012 pronunţată de Curtea de Apel Cluj  
a formulat cerere de revizuire reclamantul revizuient P.C..

În motivare, revizuientul a invocat decizia civilă nr. 1216/R din 6 martie 2012 pronunţată de 
Curtea  de  Apel  Cluj  în  dosarul  nr.  yyy/117/2010,  sentinţa  civilă  nr.  2385  din  12  martie  2012 
pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. xxx/117/2011, sentinţa civilă nr. 3743 din 12 septembrie 
2011 pronunţată în dosarul nr. zzz/117/2011 al Tribunalului Cluj completată prin ordonanţa nr. 3598 
din 26 septembrie 2011 a Tribunalului Cluj pronunţată în acelaşi dosar.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 322 pct. 7 C.proc.civ. 
La termenul  de judecată din data de 6 februarie 2013, Curtea de Apel  a invocat  excepţia  

necompetenţei materiale de soluţionare a cererii de revizuire.



Potrivit prevederilor art. 323 alin. 2 C.proc.civ., în cazul de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 7 
C.proc.civ.,  cererea  de  revizuire  se  va  îndrepta  la  instanţa  mai  mare  în  grad  faţă  de  instanţa  sau 
instanţele care au pronunţat hotărârile potrivnice.

Întrucât hotărârea pe care revizuientul o solicită a fi anulată a fost pronunţată de Curtea de Apel 
Cluj, rezultă că „instanţa mai mare în grad” competentă să soluţioneze cererea de revizuire este Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie.

Ţinând seama de aceste considerente, Curtea în baza art. 137 alin. 1, art. 158, art. 159 pct. 2, 
art. 322 pct. 7 şi art. 323 alin. 2 C.pr.civ. va declina competenţa de soluţionare a cererii de revizuire 
formulată de revizuientul P.C. în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII CLUJ în 
favoarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

 

29. Acţiune în grăniţuire şi revendicare. Demolarea părţii de fundaţie a 
unei construcţii edificate fără autorizaţie de construire

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 42/R din 9 ianuarie 2013 

Prin  sentinţa  civilă  nr.  5791  din  23  noiembrie  2007  a  Judecătoriei  Baia  Mare,  s-a  admis 
excepţia lipsei calităţii procesuale a pârâtelor D.Z. şi I.S. şi în consecinţă, s-a respins faţă de aceste 
pârâte, acţiunea intentată de reclamanţii M.G., M.E., M.L. şi M.S.

S-a  admis  în  parte  acţiunea  civilă  intentată  de  reclamanţii  M.G.,  M.E.,  M.L.  şi  M.S.,  în 
contradictoriu cu pârâţii  U.O. şi U.S., B.M. şi B.G. şi în consecinţă:

S-a stabilit pentru aliniamentul 5-15 din planul de amplasament şi delimitare redactat de expert 
ing. P.C.G. la data de 5.04.2007 şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre, linia de hotar dintre 
terenul identificat cu nr. top 4998/5/1 în C.F. 13371 Baia Mare proprietatea reclamanţilor M.L. şi M.S. 
şi terenul identificat cu nr. top 4998/6/1 şi 4998/6/2/2 din C.F.8984 Baia Mare proprietatea pârâţilor 
B.G. şi B.M..

S-a  respins  petitul  prin  care  s-a  solicitat  obligarea  pârâţilor  B.M.  şi  B.G.  să  demoleze 
construcţia situată în Baia Mare, str. B., nr. 36 şi să lase în deplina proprietate şi paşnica folosinţă a 
reclamanţilor terenul cu suprafaţa de 376 mp.

S-a stabilit pe aliniamentul 13-12-10 din planul de amplasament şi delimitare redactat de expert 
ing. P.C.G. la data de 05.04.2007 şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre linia de hotar 
dintre terenul identificat  cu nr. top 4998/5/2 în C.F. Baia Mare, proprietatea reclamanţilor M.G. şi 
M.E. şi terenurile identificate în C.F. 18690 Baia Mare cu nr. top 4998/6/2/2, proprietatea pârâţilor 
B.M. şi B.G.

Au fost obligaţi  pârâţii  B.M. şi B.G. să predea în deplina proprietate şi paşnica folosinţă a 
reclamanţilor M.G. şi M.E. terenul cu suprafaţa de 15 mp delimitat de punctele 12-14-15-13 în planul 
de amplasament şi delimitare încheiat de expert ing. P.C.G. la data de 5.04.2007.

Au fost  obligaţi  pârâţii  U.O. şi  U.S. să predea în  deplina proprietate  şi  paşnica folosinţă  a 
reclamanţilor M.G. şi M.E. terenul cu suprafaţa de 105 mp delimitat de punctele 10-11-14-12 în planul 
de amplasament şi delimitare încheiat de expert ing. P.C.G. la data de 5.04.2007, cu excepţia terenului 
efectiv de fundaţie.

S-au respins petitele prin care s-a solicitat obligarea pârâţilor U.O. şi U.S. să demoleze fundaţia 
construcţiei şi autorizarea reclamanţilor să demoleze construcţia.

Au fost  obligaţi  pârâţii  să le  plătească reclamanţilor  M.L.  şi  M.S. cheltuieli  de judecată  în 
cuantum de 146,6 lei iar reclamanţilor M.G. şi M.E. cheltuieli de judecată în cuantum de 629,6 lei.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că asupra terenului înscris în CF nr. 11371 Baia 
Mare, nr. top 4998/5/1 sunt proprietari  reclamanţii  M.L. şi M.S., teren dobândit prin contractul de 
vânzare-cumpărare  autentificat  sub nr.  1042/2002, încheiat  cu L.F.  Conform acestei  cărţi  funciare, 
reclamanţii  M.G. şi M.E.,  sunt proprietarii  terenului  în suprafaţă de 877 mp,  identificat  cu nr. top 
4998/5/2, dobândit prin cumpărare de la M.O.V. şi M.M..

Succesiunea înscrierilor din cartea funciară, atestă că primul proprietar al parcelei originare cu 
nr. top 4998/5 cu suprafaţa de 2877 mp a fost H.V., al cărui drept de proprietate s-a înscris cu titlu de  
împroprietărire prin Reforma Agrară, menţiune urmată de înscrierea dreptului de proprietate asupra 
acestei parcele în favoarea lui T.M., căreia i-a fost atribuit prin titlul de proprietate nr. 6014/24, iar 



ulterior T.M. şi-a înstrăinat terenul pe care l-a dezmembrat în cele două parcele asupra cărora sunt 
proprietari actualii reclamanţi.

Pârâta B.M. şi defunctul B.G., au dobândit în anul 1988 dreptul de proprietate asupra casei 
evidenţiate pe parcela cu nr. top 4998/6 în suprafaţă de 2.877 mp, în baza contractului autentic de 
vânzare-cumpărare încheiat cu proprietarii anteriori P.D. şi A., care şi-au înscris dreptul de proprietate 
transmis tot cu titlu de vânzare-cumpărare în anul 1974 de către primul proprietar tabular V.G., al cărui 
drept de proprietate a fost înscris în baza Reformei Agrare.

Din cauza interdicţiei de înstrăinare a terenurilor, instituite prin Legea nr. 58/974 la data când 
familia B. a contractat cu familia P., terenul a trecut în proprietatea statului, după ce a fost dezmembrat 
în prealabil în nr. top 4998/6/1 în suprafaţă de 100 mp şi nr. top 4998/6/2 în suprafaţă de  2777 mp.

Prin ordinul prefectului nr. 7019/18.08.1993, s-a constituit dreptul de proprietate asupra acestor 
terenuri în favoarea pârâţilor B.M. şi B.G., care şi-au înscris dreptul de proprietate în cartea funciară,  
iar în anul 2001 s-au evidenţiat pe ambele parcele două corpuri de construcţii casă şi anexe.

În anul 2004, parcela cu nr. top 4998/2 s-a dezmembrat cu nr. top nou 4998/6/2/1 în suprafaţă 
de 800 mp înstrăinată ulterior prin contractul de vânzare-cumpărare încheiat cu pârâţii U.O. şi U.S., 
care şi-au înscris dreptul de proprietate în CF nr. 18690 Baia Mare, iar asupra nr. top nou 4998/6/2/2  
au rămas proprietari pârâţii B..

În cauză s-au efectuat două rapoarte de expertiză tehnică judiciară, unul de către expertul M.I. 
şi altul de către expertul P.C.G., pe baza acestui din urmă raport fiind stabilită linia de hotar dintre  
proprietăţile părţilor.

Raportat la linia de hotar stabilită pe aliniamentul ce corespunde limitelor de carte funciară, 
fundaţia edificată fără autorizaţie de către pârâţii U. încalcă limitele proprietăţii lor, însă nu s-a dovedit 
că ar fi fost de rea-credinţă, ei necunoscând că s-au extins cu fundaţia dincolo de limitele proprietăţii  
lor.

Prin  decizia  civilă  nr.  108/A din  3  aprilie  2008 a  Tribunalului  Maramureş,  s-a  respins  ca 
nefondat apelul declarat de reclamanţii M.G., M.E., M.L. şi M.S., împotriva sentinţei civile nr. 5791 
din 23.11.2007 a Judecătoriei Baia Mare.

Au fost obligaţi  apelanţii  să le plătească intimaţilor  U.O., U.S.,  B.M. şi B.G.,  cheltuieli  de 
judecată în apel, în sumă de 1.000 lei.

Pentru a decide astfel, instanţa de apel a reţinut că pârâţii B. folosesc terenul de aproximativ 18 
ani  în  limitele  preluate  de  la  vechiul  proprietar  P.D..  În  partea  sudică  a  terenului,  în  vecinătatea 
terenului aparţinând lui M.V., între punctele 107-108 din expertiza efectuată de expertul M.I.,  se află 
un gard de beton preluat de la vechiul proprietar.

În punctul 139, se află un stâlp din beton preluat de pârâţi ca şi capăt de mejdă, la momentul 
preluării amplasamentului.

Litigiul dintre părţi se poartă pe aliniamentul 116-111-120-123, porţiune pe care există un gard 
cu fundaţie din beton, edificat de pârâţi şi în continuare pe aliniamentul 123-130-136-149, porţiune pe 
care se află amplasaţi ţăruşi.

Între suprafaţa scriptică de 2877 mp şi suprafaţa folosită efectiv de reclamanţi de 2426 mp, se 
constată o lipsă de 451 mp, pe care reclamantul M. o explică prin nerespectarea de către părţi a mejdiei  
propuse de Comisia locală de aplicare a Legii nr. 18/1991.

Între suprafaţa totală din CF-urile pârâţilor de 2877 mp şi cea folosită efectiv, de 3467 mp, se 
constată un plus de 590 mp.

Suprapunând  situaţia  din  teren  cu  cea  cuprinsă  pe  aerofotoplan  în  anul  1998,  expertul  a 
constatat că situaţia din teren corespunde sub aspect de suprafaţă şi limită de folosinţă, diferenţele fiind 
foarte mici.

Linia de hotar dintre părţi este pe aliniamentul descris de punctele 116-111-120-123-138-136-
148.

Prin decizia civilă nr. 1782 din 26 septembrie 2008 a Curţii de Apel Cluj, s-a admis recursul  
declarat  de  reclamanţii  M.G.  şi  M.E.,  precum  şi  recursul  declarat  de  reclamanţii  M.L.  şi  M.S. 
împotriva deciziei civile nr. 108/A din 3 aprilie 2008 a Tribunalului Maramureş, care a fost casată şi s-
a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Pentru a decide astfel, curtea a reţinut că prima instanţă în mod corect a reţinut starea de fapt în 
privinţa modului de dobândire şi întinderii dreptului de proprietate al părţilor asupra parcelelor cu nr. 



top 4998/6 şi nr. 4998/5, însă deşi antecesorilor în drepturi ai reclamanţilor, cât şi ai pârâtului B.G., 
dreptul de proprietate le-a fost reconstituit, respectiv constituit în temeiul Legii nr. 18/1991, nu s-a dat 
nicio relevanţă juridică acestui aspect.

Nu s-a cercetat modul în care beneficiarii reconstituirii şi constituirii dreptului de proprietate au 
fost puşi în posesie de Comisia municipală Baia Mare de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Parcelele cu nr. top 4998/6 şi 4995/5 au avut întinderi egale, iar reconstituirea dreptului de 
proprietate s-a făcut pentru ambele parcele în limita a câte 2877 mp.

În cauză, linia de hotar originară, trebuie raportată la momentul ulterior punerii în posesie în 
baza  Legii  nr.  18/1991,  iar  necercetarea  pricinii  sub  acest  aspect,  echivalează  cu  nesoluţionarea 
fondului.

Prin decizia  civilă  nr.  177/A din 21.06.2012 a Tribunalului  Maramureş,  s-a admis  în parte 
apelul  declarat  de  reclamanţii  M.G.,  M.E.,  M.L.  şi  M.S.,  împotriva  sentinţei  civile  nr.  5791  din 
23.11.2007 a Judecătoriei Baia Mare, pe care a schimbat-o în parte, în sensul că a stabilit liniile de 
hotar dintre proprietăţile părţilor, conform Variantei a III-a-Anexa 4A, elaborată de expertul Zlampareţ 
Ioan în completarea la expertiză efectuată la data de 10.05.2012, care face parte din prezenta decizie, 
după cum urmează:
 între proprietatea reclamanţilor M. şi proprietatea reclamanţilor M., pe aliniamentul C-D;
 între proprietatea reclamanţilor M. şi proprietatea pârâţilor U., pe aliniamentul B-62; 
 între proprietatea reclamanţilor M. şi proprietatea pârâţilor B., pe aliniamentul 62-C-61” 
 între proprietatea reclamaţilor M. şi proprietatea pârâţilor B., pe aliniamentul C-E-F-G-33.

Au  fost  obligaţi  pârâţii  B.G.  şi  B.M.  să  lase  în  deplină  proprietate  şi  paşnică  folosinţă 
reclamanţilor M., suprafaţa de 9 mp teren, cuprinsă în perimetrul configurat cu pct. 61-61”-C-62.

Au  fost  obligaţi  pârâţii  U.O.  şi  U.S.  să  le  lase  în  deplină  proprietate  şi  paşnică  folosinţă 
reclamanţilor M. suprafaţa de 104 mp teren configurat cu pct. 61-62-B-67 în Anexa 4A, elaborată de 
expert Z. la data de 10.05.2012 şi s-au compensat cheltuielile de judecată din apel.

Pentru a decide astfel, tribunalul a reţinut că prima instanţă a apreciat corect starea de fapt cu 
privire la modul de dobândire a dreptului de proprietate al părţilor asupra parcelelor cu nr. top 4998/6 
şi 4998/5. O parte din antecesorii în drepturi ai părţilor au beneficiat de reconstituirea dreptului de 
proprietate  în  baza  Legii  fondului  funciar,  cu  excepţia  familiei  B.,  al  cărei  teren  nu  a  fost 
cooperativizat. 

Reconstituirea dreptului de proprietate nu a avut loc conform folosinţei terenurilor din perioada 
cooperativizării,  ci  potrivit  împroprietăririi  prin  Reforma  Agrară  cu  câte  2877  mp  şi  a  schiţelor 
întocmite cu acea ocazie.

Fundaţia construită de pârâţii U., încalcă limitele proprietăţii parcelei lor cu nr. 4998/6/2, dar 
aceasta nu s-a făcut cu rea-credinţă, întrucât nu au cunoscut că şi-au extins fundaţia dincolo de limitele 
proprietăţii  lor,  ci  au  crezut  că  terenul  pe  care  este  edificată  fundaţia,  le  aparţine,  mai  ales  că 
proprietarii terenului vecin de la acea dată nu s-au opus.

Lipsa autorizaţiei de construire, nu atrage obligaţia civilă de demolare a părţii de construcţie, 
întrucât această măsură se încadrează în materia răspunderii contravenţionale, în care instanţa nu are 
decât atribuţii de control judecătoresc, fără a putea constata fapte de natură contravenţională încadrate 
în dispoziţiile Legii nr. 50/1991.

Totodată, nu este incident nici cazul reglementat de art. 494 alin. (3) C.civ., întrucât reclamanţii 
proprietari ai terenului, nu invocă apropierea părţii de construcţii ridicate de pârâţi.

Într-adevăr, varianta cea mai oportună pentru situaţia de fapt existentă în teren, este varianta 
III-a corespunzătoare anexei grafice 4A fila 241 dosar apel, în care distanţa dintre colţul casei pct. 45 
şi linia de mejdă este de 3,73 m, ceea ce permite accesul reclamanţilor M. cu mijloace auto la restul 
proprietăţii lor, fără a deranja în mod evident proprietatea lui B.G., aşa cum s-ar întâmpla în varianta I-
a.

Împotriva acestei decizii, au declarat recurs reclamanţii M.G. şi M.E., solicitând modificarea ei 
în parte, în sensul admiterii în totalitate a apelului declarat de reclamanţii M. în contra sentinţei şi în 
consecinţă,  admiterea  în  totalitate  a  acţiunii  introductive  de instanţă  şi  obligarea  pârâţilor  U.O.  şi 
Ugorcsog  Ştefan  să  îşi  ridice/demoleze  construcţia/fundaţia  edificată  fără  autorizaţie,  respectând 
aliniamentul 61-62-B-67 din anexa nr.4A întocmită de expertul Z.I.,  în termen de 30 de zile de la  
rămânerea irevocabilă a hotărârii, iar în caz contrar, să fie autorizaţi reclamanţii-recurenţi să demoleze 



construcţia  pârâţilor  până la aliniamentul  dintre proprietăţi,  pe cheltuiala  pârâţilor,  cu cheltuieli  de 
judecată.

În motivarea recursului, reclamanţii au susţinut că decizia instanţei de apel este corectă în ceea 
ce priveşte stabilirea liniei  despărţitoare dintre proprietăţile părţilor pe baza raportului de expertiză 
efectuat de expertul Z.I., dar nu şi în ceea ce priveşte respingerea capătului de cerere privind ridicarea 
părţii de fundaţie construite de pârâţi pe terenul proprietatea reclamanţilor.

Instanţa de apel şi-a motivat soluţia sub acest aspect, pe faptul că pârâţii ar fi fost de bună-
credinţă, iar reclamanţii nu s-au opus edificării fundaţiei, ignorând probele din care a rezultat că pârâţii 
au fost avertizaţi să nu ridice construcţia, întrucât au intrat pe terenul reclamanţilor.

Instanţa de apel nu a sesizat că fundaţia este nelegal construită, fără acordul vecinilor care era 
obligatoriu şi fără autorizaţie de construire, certificatul de urbanism menţinând loc de autorizaţie de 
construire.

Frontul la stradă al ambelor parcele ale părţilor este de aproximativ 12,5 m, iar în situaţia în 
care s-ar menţine fundaţia edificată în parte pe terenul reclamanţilor, în mod automat frontul la stradă 
al parcelei reclamanţilor s-ar reduce şi în plus, tot ei ar mai trebuie să respecte şi distanţa legală dintre  
construcţii.

Reclamanţii  şi-au cumpărat  terenul  pentru a-şi  construi pe el  o casă,  ceea ce nu s-ar putea 
realiza  în situaţia  îngustării  fâşiei  lor de teren.  Reclamanţii  le-au cerut  pârâţilor  printr-o adresă să 
sisteze lucrările, ceea ce nu au făcut.

Decizia  instanţei  de apel  este  şi  contradictorie,  prin  aceea  că îi  obligă  pe pârâţi  să  le  lase 
reclamanţilor în proprietate şi folosinţă suprafaţa de 104 mp, iar pe de altă parte porţiunea de fundaţie 
ce se regăseşte pe cei 104 mp va rămâne în continuare tot în proprietatea pârâţilor.

Linia despărţitoare dintre proprietăţile părţilor a fost corect stabilită în ceea ce îi priveşte pe 
reclamanţii M., astfel că apare de neînţeles cum îşi vor putea ridica în continuare pârâţii construcţia, în 
condiţiile  în  care  este  amplasată  pe  terenul  reclamanţilor,  fiindcă  nu  vor  putea  respecta  niciodată 
servitutea de vedere sau picătura streşinii.

Intimaţii U.O., U.S. şi B.G. prin întâmpinare, au solicitat respingerea recursului ca nefondat şi 
obligarea recurenţilor la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea întâmpinării,  intimaţii au susţinut că sunt nefondate criticile aduse de recurenţi 
deciziei tribunalului, deoarece terenul familiei B. era delimitat cu garduri şi a nu a fost cooperativizat.

Pârâţii au obţinut certificatul de urbanism nr. 1677 din 10.09.2004, dar eliberarea autorizaţiei 
de construire a fost tergiversată, întrucât trebuia scos terenul din categoria de folosinţă arabil şi trecut 
în intravilan.

La data edificării construcţiei, recurenţii nu erau proprietarii terenului învecinat, pe care l-au 
cumpărat  la  data  de  23.02.2005,  preluarea  făcându-se  de  aceştia  în  limita  de  folosinţă  a  vechilor 
proprietari, de aceea nu a fost necesar acordul lor.

Examinând recursul, curtea reţine următoarele:
Reclamanţii-recurenţi M.G. şi M.E., sunt proprietarii terenului în suprafaţă de 877 mp situat în 

Baia Mare, str. B., înscris în CF nr. 11678 Baia Mare, nr. top 4998/5/2, iar pârâţii-intimaţi U.O. şi U.S. 
sunt proprietarii terenului în suprafaţă de 800 mp situat în Baia Mare, str. B., înscris în CF nr. 18690 
Baia Mare, nr. top 4998/6/2/1.

Linia despărţitoare dintre proprietăţile părţilor, a fost stabilită pe aliniamentul B-62 din varianta 
a III-a, anexă grafică 4A, la raportul de expertiză efectuat de expertul Z.I. fila 241 dosar apel, cu putere 
de lucru judecat, întrucât niciuna dintre părţi nu au atacat decizia tribunalului sub acest aspect.

În  această  situaţie,  pârâţii  U.O.  şi  U.S.,  sunt  obligaţi  să  le  lase  reclamanţilor  în  deplină 
proprietate  şi  paşnică  folosinţă,  suprafaţa  de  104  mp,  configurată  în  patrulaterul  61-62-B-67  din 
aceeaşi variantă a raportului de expertiză.

Din cei 104 mp pe care pârâţii sunt obligaţi să îi lase în deplină proprietate şi paşnică folosinţă 
reclamanţilor, conform liniei despărţitoare stabilite cu putere de lucru judecat, suprafaţa de 7,36 mp, 
reprezentând un patrulater cu lungimea de 14,88 m şi lăţimea la un capăt de 47 cm, iar la celălalt capăt 
de 52 cm, este ocupat de o parte a fundaţiei edificate de pârâţi.

Reclamanţilor  nu li  s-a  dat  în  schimb suprafaţa  de  7,36  mp teren  în  altă  parte,  dar  a  fost 
menţinută şi fundaţia construită de pârâţi parţial pe terenul reclamanţilor.



În această  situaţie,  decizia  tribunalului  nu poate fi  pusă în  executare,  deoarece  pârâţii  sunt 
obligaţi să le predea reclamanţilor suprafaţa totală de 104 mp teren, în care este inclusă şi suprafaţa de 
7,36 mp de sub fundaţia pârâţilor, cu privire la care nu s-a dispus demolarea ei pe porţiunea de 7,36 
mp, astfel încât să le poată fi eliberat şi predat acest teren.

Menţinerea fundaţiei pârâţilor parţial pe terenul reclamanţilor şi construirea casei de către pârâţi 
pe conturul fundaţiei  actuale,  face imposibilă recuperarea integrală a terenului de 104 mp de către 
reclamanţi de la pârâţi, pe baza deciziei instanţei de apel.

Înşişi intimaţii recunosc că au construit fundaţia fără să aibă autorizaţie de construire, doar în 
temeiul certificatului de urbanism nr. 1677 din 10.09.2004, întrucât pentru eliberarea autorizaţiei de 
construire era necesar ca în prealabil terenul să fie scos din categoria de folosinţă „arabil”  şi trecut în 
intravilan.

Aşadar, reclamanţii au construit fundaţia fără să respecte dispoziţiile imperative ale Legii nr. 
50/1991.

Este adevărat ceea ce arată tribunalul, că instanţa nu are atribuţii de constatare a contravenţiilor 
la Legea nr. 50/1991 şi de stabilire a sancţiunilor corespunzătoare, dar instanţa nici nu a fost învestită  
cu o astfel de cerere, ci cu demolarea părţii din fundaţia construită nelegal.

Câtă vreme pârâţii nu au procedat la o delimitare topografică a terenului lor pe care intenţionau 
să construiască, de proprietatea vecină, când terenul lor nu se afla în intravilan şi avea categoria de 
folosinţă de teren arabil, iar nu de teren destinat construirii, motiv pentru care organul administrativ 
nici nu le-a eliberat autorizaţia de construire , în mod cert au fost de rea-credinţă, de aceea în speţă sunt 
incidente  dispoziţiile  art.  494  alin.  (2)  coroborat  cu  art.  480  din  Codul  civil  în  vigoare  la  data 
introducerii acţiunii.

Pentru aceste  considerente,  în  temeiul  art.  304 pct.  9  coroborat  cu art.  312 alin.  (1) şi  (3) 
C.pr.civ., se va admite recursul reclamanţilor împotriva deciziei tribunalului, care va fi modificată în 
sensul că se va admite în totalitate apelul declarat de reclamanţi împotriva sentinţei judecătoriei şi în 
consecinţă, vor fi obligaţi pârâţii U.O. şi U.S. să ridice porţiunea de 7,36 mp din fundaţia construită pe 
terenul  reclamanţilor-recurenţi,  respectiv  acea  parte  care  depăşeşte  aliniamentul  dintre  proprietăţi 
stabilit cu putere de lucru judecat între punctele B-62 din varianta a III-a, anexa grafică 4A la raportul 
de expertiză efectuat de expertul Z.I. fila 241 dosar apel, precum şi la fila 18 dosar recurs, în termen de 
30 de zile de la pronunţarea deciziei, 9 ianuarie 2013, iar în caz de refuz, vor fi autorizaţi reclamanţii-
recurenţi să demoleze partea din fundaţie construită de pârâţii-intimaţi pe terenul reclamantului M.G. 
şi M.E., pe cheltuiala pârâţilor U.O. şi U.S..

În temeiul art. 274 C.pr.civ., intimaţii U.O. şi U.S. vor fi obligaţi să le plătească recurenţilor 
M.G. şi M.E., cheltuieli de judecată în recurs, în sumă de 1004 lei. 

30. Acţiune în răspundere patrimonială. Solicitarea obligării la 
restituirea sumelor plătite în baza titlului executoriu. Respingere

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 51/R din 9 ianuarie 2013 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Maramureş reclamanta  S.C.”O.P.” S.A. l-a che
mat  în  judecată  pe  pârâtul  M.T.D.,  solicitând  obligarea  acestuia  la  restituirea  sumei  de  9537 lei, 
actualizată la data plăţii efective în raport cu indicele de inflaţie, urmare a dublei executări a sentinţei 
civile  nr.  906/25.08.2008  a  Tribunalului  Maramureş,  modificată  în  parte  prin  decizia  civilă 
nr.2236/R/18.11.2008 a Curţii de Apel Cluj.

În motivarea cererii  sale,  reclamanta a arătat  că prin această  hotărâre judecătorească a fost 
obligată la plata către pârât a unor drepturi salariale. Suma respectivă, rezultată după reţinerea la sursă 
şi  achitarea către  bugetul  statului  a taxelor şi impozitelor  aferente,  în cuantum de 5717 lei,  a fost  
executată voluntar de reclamantă la data de 17.09.2008 în contul de salariu al pârâtului.

La  data  de 24.11.2008,  pârâtul  a  executat  silit  şi  suma de  8628,74 lei  urmare  a  solicitării  
adresate BEJ E.L., în vederea executării silite a aceluiaşi titlu executoriu, în dosarul de executare nr. 
1303/2008.

În speţă, reclamanta consideră că întoarcerea executării ar avea loc prin restituirea sumei de 
9537 lei, sumă executată silit, deoarece obligaţia reclamantului rezultată din titlul executoriu menţionat 
fusese îndeplinită prin plata făcută benevol la data de 27.09.2008.



În drept, s-au invocat prevederile art. 256 al. 1 Codul muncii şi cele ale art. 4042 alin.3 Cod pro
cedură civilă.

În probaţiune s-au depus la dosar înscrisuri.
La data de 15.06.2012 reclamanta şi-a precizat cererea de chemare în judecată, arătând că  

înţelege să–şi întemeieze acţiunea exclusiv pe prevederile art.256 Codul muncii.
Reclamanta  a  arătat  că nu a  formulat  contestaţie  la  executare  şi  nici  contestaţie  la  titlu  în 

procedura executării silite deoarece, în conformitate cu prevederile art. 399 al. 1 şi 2 Cod.proc.civilă,  
pe calea contestaţiei la executare se pot invoca neregularităţi privind nerespectarea formelor prevăzute 
de lege pentru încunoştinţarea debitorului, alegerea formei de executare silită, prescripţia dreptului de 
a cere executarea silită, perimarea  executării, ordinea de urmărire a bunurilor, invocarea compensaţiei 
legale, or, prezenta acţiune, nu a vizat anularea întregii executări sau a actului nelegal , nici anularea 
încheierii prin care s-a dispus învestirea cu formulă executorie, ci restituirea de către pârât a sumei 
încasate fără temei şi care i-a fost plătită nedatorat prin executarea silită, în cuantum de 9537 lei, fiind 
îndeplinite prevederile art. 256 al. 1 Codul muncii. 

S-a mai arătat că simpla contestaţie la executare, chiar admisă irevocabil, nu e suficientă pentru 
a obţine şi întoarcerea executării, în lipsa unei cereri accesorii cu acest obiect. 

Pârâtul,  prin  întâmpinare,  a  invocat  excepţia  de  inadmisibilitate  a  cererii  de  întoarcere  a 
executării silite,  considerând că nu sunt întrunite cerinţele art.  404¹ Cod procedură civilă, deoarece 
sentinţa  civilă  nr.  906/25.08.2008,  pronunţată  de   Tribunalul  Maramureş,  a  rămas  definitivă  şi 
irevocabilă,  astfel cum a fost modificată prin decizia civilă nr.2236/R/18.11.2008 a Curţii de Apel 
Cluj.

Pârâtul  a mai  susţinut  că s-a  adresat  executorului  judecătoresc  pentru că nu au fost  plătite 
integral sumele datorate de reclamantă potrivit titlului executoriu. 

Pârâtul  a mai  invocat  şi  excepţia  prescripţiei  dreptului  de a cere restituirea  plăţii  voluntare 
efectuate de reclamantă la data de 17.09.2008  .

În ceea ce priveşte art. 256 Codul Muncii, pârâtul a apreciat că toate sumele încasate, plătite 
voluntar sau prin executare silită, au fost  obţinute în baza unei hotărâri judecătoreşti.

Prin sentinţa civilă nr.1327 din 14.09.2012 pronunţată de Tribunalul Maramureş, s-au respins 
excepţiile  inadmisibilităţii  şi  prescripţiei  dreptului  material  la  acţiune,  invocate  de  pârât   prin 
întâmpinare, s-a respins acţiunea formulată de reclamanta S.C. „O.P.” S.A. în contradictoriu cu pârâtul 
M.T.D. şi a fost obligată reclamanta la plata către pârât a sumei de 878,53 lei, cu titlu de cheltuieli de  
judecată. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
În  ceea  ce  priveşte  excepţia  inadmisbilităţii  acţiunii,  tribunalul  a  reţinut  că  aceasta  este 

nefondată întrucât reclamanta a invocat ca temei al acţiunii disp.art.256 din Codul muncii.
În  ceea  ce  priveşte  excepţia  prescripţiei  dreptului  material  la  acţiune,  instanţa  a  reţinut  că 

aceasta a fost invocată de pârât prin întâmpinare raportat la restituirea plăţii voluntare efectuate de 
reclamantă la data de 17.09.2008. 

Prin precizarea de acţiune depusă la dosar, reclamanta a arătat instanţei că solicită restituirea 
sumelor executate silit la data de 24.11.2008, iar nu a celor plătite voluntar. 

Raportat  la aceste considerente,  instanţa  a respins excepţia  prescripţiei  dreptului material  la 
acţiune, invocată de pârât  prin întâmpinare, cererea de chemare în judecată fiind înregistrată la data de 
18.11.2011, în termenul de prescripţie de 3 ani prevăzut de dispoziţiile legale. 

Pe fondul cauzei, instanţa a reţinut următoarele: 
Prin sentinţa civilă nr.906/25.08.2008 a Tribunalului Maramureş, s-a admis cererea pârâtului 

reclamant  M.T.D.  împotriva   pârâtei  S.C.  „P.”  S.A.,  aceasta  fiind  obligată  să  plătească  drepturile 
reprezentând suplimentările salariale corespunzătoare sărbătorilor de Paşti şi de Crăciun, începând cu 
anul  2004,   la  zi,  calculate  la  nivelul  salariului  de  bază  mediu  la  nivelul  societăţii,  la  valoarea 
actualizată în funcţie de rata inflaţiei, la data plăţii efective, cu suma de 300 lei cheltuieli de judecată.

Prin decizia civilă nr. nr.2236/R/18.11.2008 a Curţii de Apel Cluj, s-a admis în parte recursul 
declarat de pârâta S.C. „P.” S.A. împotriva sentinţei sus-menţionate, care a fost modificată în sensul că 
s-a înlăturat obligaţia pârâtei la plata suplimentării salariale corespunzătoare sărbătorii de Paşte pe anul 
2004. 



La data de 17.09.2008 , S.C. „P.” S.A., a cărei  succesoare în drepturi este reclamanta S.C. 
„O.P.”  S.A.,  i-a  achitat  pârâului  din  prezenta  cauză  suma netă  de  5717 lei,  apreciind  că-i  datora 
acestuia în baza hotărârii judecătoreşti suma brută de 8007 lei. 

La data de 13.10.2008, pârâtul s-a adresat executorului judecătoresc E.L. solicitând executarea 
silită a sentinţei civile nr. 906/25.08.2008 , pentru diferenţele de drepturi salariale neachitate de bună 
voie, actualizate cu indicele de inflaţie.

În dosarul execuţional nr. 1303/2008 al BEJ E.L., la data de 22.10.2008, s-a dispus înfiinţarea 
popririi pe conturile bancare ale debitoarei S.C. „P.” S.A., deschise la mai multe unităţi bancare pentru 
suma  de  3211,74  lei  datorată  creditorului  cu  titlu  de  drepturi  salariale  suplimentare  neachitate, 
cheltuieli de judecată şi  cheltuieli de executare.

Debitoarea a fost înştiinţată la data de 22.10.2008, în conformitate cu prevederile art.  454 al. 1 
Cod procedură civilă.

Prima instanţă a mai reţinut că, deşi pretinde că obligaţia de plată stabilită în sarcina sa prin 
titlul executoriu constând în sentinţa civilă nr. 906/25.08.2008 a Tribunalului Maramureş, modificată 
în parte prin decizia civilă nr.2236/R/18.11.2008 a Curţii de Apel Cluj, a fost executată integral de 
bună voie la data de 17.09.2008, deci anterior cererii de executare silită, debitoarea S.C. P. S.A. nu a 
formulat contestaţie la executare în dosarul execuţional nr. 1303/2008 al BEJ E.L..

La  data  de  24.11.2008  s-a  procedat  la  eliberarea  sumelor  obţinute  prin  executarea  silită, 
pârâtului creditor.

Prin  cererea  formulată  şi  ulterior  modificată  în  prezentul  dosar,  succesoarea  în  drepturi  a 
debitoarei S.C. „P.” S.A.,  S.C. „O.P.” S.A.,  solicită obligarea pârâtului, în baza prevederilor art. 256 
Codul muncii,  la restituirea sumei de 9537 lei, încasate prin executare silită.

Potrivit art. 256 al. 1 Codul muncii, salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată 
este obligat să o restituie. S-a reţinut că obligaţia de restituire instituită de acest textul legal are la bază  
plata lucrului nedatorat, reglementată prin dispoziţiile art. 992-993 şi art. 1092 din vechiul Cod civil. 

Aşa cum reiese din cuprinsul art. 993 Cod civil, pentru a se naşte obligaţia de restituire,  plata  
nedatorată trebuie făcută din eroare: „acela care, din eroare, crezându-se debitor, a plătit o datorie, are 
drept de repetiţiune în contra creditorului”. 

Or,  în  speţă,  prima  instanţă  a  constatat  că  suma  de  9537  lei,  încasată  de  pârât   pe  calea 
executării  silite  a  fost  datorată  conform titlului  executoriu  constând într-o  hotărâre  judecătorească 
irevocabilă.

S-a mai reţinut că reclamanta S.C. „O.P.” S.A. a avut cunoştinţă de executarea silită şi nu s-a 
opus  acesteia,  deşi  avea  posibilitatea  ca,  pe  calea  contestaţiei  la  executare,  să  invoce  stingerea 
obligaţiei de plată prin executarea de bună voie a hotărârii ce se executa. 

Tribunalul a reţinut astfel că, achiesând la executarea silită derulată împotriva ei, reclamanta a 
recunoscut implicit datoria de 9537 lei faţă de creditorul M.T.D.,  astfel că  solicitarea sa de restituire a 
sumei menţionate, în baza  art. 256 al. 1 Codul muncii, este nefondată. 

Faţă  de considerentele  expuse,  tribunalul  a  respins acţiunea  reclamantei  ca neîntemeiată  şi, 
reţinând culpa procesuală a acesteia, a obligat-o, în baza art. 274 Cod procedură civilă, să-i plătească 
pârâtului  suma de 878, 53 lei  cu titlu  de cheltuieli  de judecată,  constând în onorariu de avocat  şi 
contravaloare extrase de cont depuse în probaţiune.

Împotriva acestei  sentinţe a declarat recurs reclamanta S.C. „O.P.” S.A.,  considerând-o ca 
fiind nelegală şi netemeinică pentru următoarele motive:

Prin  sentinţa  civilă  nr.906/25.08.2008  a  Tribunalului  Maramureş,  modificată  în  parte  prin 
decizia  civilă  nr.2236/R/18.11.2008 a Curţii  de Apel  Cluj,  recurenta a fost  obligată,  la plata  către 
intimat, la plata unor suplimentări salariale, reprezentând prime anuale aferente sărbătorilor legale din 
perioada 2004-2007, ce trebuiau raportate la nivelul salariului de bază mediu la nivelul societăţii din 
fiecare an al acelei perioade.

Recurenta arată că, prin sentinţa civilă nr.906/25.08.2008 a Tribunalului Maramureş, recurenta 
a fost obligată să plătească intimatului suma de 6610 lei şi a executat întocmai şi cu bună-credinţă 
dispozitivul  sentinţei  amintite,  plătind  sumele  nete  datorate  intimatului  şi  virând  către  bugetul 
asigurărilor  sociale  sumele  reprezentând impozit  pe venit  şi  contribuţii  sociale  aferente  drepturilor 
salariale plătite.



Se mai susţine că, după încasarea sumelor legal datorate, intimatul-pârât, cu rea-credinţă, în 
baza titlului executoriu reprezentat de sentinţa amintită, a pornit executarea silită împotriva recurentei 
pentru a obţine şi plata sumelor reprezentând contribuţiile obligatorii la bugetul asigurărilor sociale, 
sume care fuseseră achitate legal de subscrisa către bugetul statului prin reţinere la sursă şi care nu îi 
erau deci datorate intimatului.

În  consecinţă,  recurenta  a  promovat  prezenta  acţiune  în  temeiul  art.  256 alin.1 din Codul 
mucii, pentru recuperarea respectivelor drepturi salariale încasate necuvenit de intimat.

Se susţine că prima instanţă, în pofida dispoziţiilor legale aplicabile în speţă, a validat practic o 
îmbogăţire fără justă cauză a intimatului-pârât în dauna recurentei, cu suma ce face obiectul cererii de 
chemare În judecată. 

Recurenta arată că sentinţa recurată este nelegală fiind dată cu încălcarea si aplicarea greşită a 
legii, fiind incident motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct.9 C.pr.civ, întrucât instanţa de fond a 
soluţionat cauza prin aplicarea unei instituţii juridice care nu îşi găseşte aplicarea în speţă. 

Astfel, se arată că, în motivarea sa, instanţa de fond a reţinut că solicitarea reclamantei este 
nefondată, invocându-se o pretinsă achiesare la executarea silită.

În primul rând, se precizeză că instituţia achiesării la executarea silită nu este reglementată de 
normele de drept procesual civil. 

Achiesarea reprezintă un act de dispoziţie prin care pârâtul recunoaşte pretenţiile reclamantului 
sau aderă la hotărârea pronunţată împotriva sa. 

Recunoaşterea totală a pretenţiilor conduce la finalizarea activităţii judiciare în cauza supusă 
instanţei spre soluţionare, iar în cazul achiesării parţiale, instanţa poate pronunţa o hotărâre în acest 
sens.  Codul  de  procedură  civilă  reglementează  în  mod  special  doar  recunoaşterea  parţială  prin 
dispoziţiile art. 270 Cod.proc.civilă, potrivit cărora: "Dacă pârâtul recunoaşte o parte din pretenţiile 
reclamantului, instanţa, la cererea acestuia, va da o hotărâre parţială în măsura recunoaşterii".

 Recurenta arată că, întrucât în speţă nu a existat o procedură de judecată, este evident că nu a 
avut loc nicio astfel de achiesare în cazul de fată. 

Se mai  arată  că achiesarea  la  hotărâre poate  fi  expresă sau tacită,  achiesarea  expresă fiind 
reglementată în art. 267 Cod.proc.civilă. 

Recurenta arată că legea noastră procedurală nu conţine referiri la achiesarea tacită. Ea este 
posibilă în toate cazurile, dar trebuie să rezulte dintr-o atitudine neechivocă a părţii. Simpla neopunere 
la executarea hotărârii nu constituie o achiesare tacită, căci legea sancţionează o atare opunere. 

Se precizează că recurenta nu a efectuat niciun act sau fapt juridic menit a fi interpretat ca o 
renunţare la dreptul de a obţine sumele încasate în mod nelegal de către intimatul-pârât prin executare 
silită/poprirea conturilor bancare.  Faptul că O.P., din raţiuni logistice,  a fost în imposibilitate de a 
promova în termen o contestaţie la executare împotriva executării silite nelegale nu poate fi asimilată 
unei achiesări la o hotărâre judecătorească sau la o pretenţie a creditorului. 

Mai  mult,  se  arată  că  nici  chiar  executarea  silită  benevolă  a  unei  hotărâri  judecătoreşti 
executorii  nu ar putea fi interpretată ca reprezentând o renunţare a dreptului la restituirea sumelor 
încasate nelegal, sau ca reprezentând o renunţare la dreptului de a cere întoarcerea executării, odată ce 
titlul executoriu ar fi desfiinţat în tot sau în parte. 

Cu atât mai mult, recurenta consideră că  nu poate contestat în speţă dreptul său, în situaţia în 
care sumele executate nelegal de pârât nu au fost niciodată datorate, nici măcar în temeiul sentinţei  
nr.906/2008 prin care a fost obligată la plata drepturilor salariale suplimentare. 

Se mai arată că în doctrina privitoare la efectele faptului juridic al "plăţii nedatorate" se arată că 
există situaţii când solvens-ul plăteşte chiar de bunăvoie, iar pentru naşterea dreptului la repetiţiune nu 
trebuie să fie nici măcar întrunită condiţia erorii pentru a se putea cere restituirea sumei, plata fiind 
făcută doar pentru că la momentul respectiv solvens-ul nu dispunea de o probă concretă a faptului că 
ceea ce i se solicită a fi plătit nu este datorat. 

Recurenta mai invocă faptul că prima instanţă a omis să analizeze si să se pronunţe asupra 
motivelor de drept invocate de reclamantă prin cererea precizatoare. 

Astfel, se susţine că, prin dispozitivul sentinţei nr.906/2008, recurenta nu a fost obligată la plata 
unei sume certe, lichide şi exigibile către intimatul M.T.D..

Conform legislaţiei fiscale din România, sumele reprezentând drepturi salariale brute se plătesc 
prin reţinerea la sursă a impozitului pe venit şi a sumelor reprezentând contribuţii sociale obligatorii şi 



virarea lor către bugetul de stat şi plata către salariat  a sumei nete cuvenite.  Deci, se consideră că 
modul legal de punere în executare a acestei sentinţe este acela al plăţii către salariaţi a sumelor nete 
cuvenite în baza sentinţei şi virarea către bugetul statului a sumelor reprezentând contribuţii sociale 
aferente primelor achitate. 

Se arată că, respectând prevederile legale, O.P., cu bună-credinţă, a executat întocmai sentinţa 
nr.906/2008, anterior rămânerii acesteia irevocabilă, prin plata voluntară către fostul salariat M.T.D. a 
sumei  nete  decurgând din hotărâre şi  plata  către  bugetul  asigurărilor  sociale  a  sumei reprezentând 
impozit pe venit şi cuantumul asigurărilor sociale prin reţinere la sursă. 

Se mai arată că,  în mod eronat,  prima instanţă omite  să analizeze dacă plata  efectuată  prin 
executare  silită  era  datorată,  respectiv,  dacă  a  existat  un  temei  legal  pentru  debitarea  sumelor 
reprezentând  drepturi  salariale  din  conturile  recurentei  ,  atâta  vreme  cât  aceasta  plătise  deja  de 
bunăvoie toate sumele nete datorate angajatului său. În acest sens, se consideră că instanţa specializată 
în  conflicte  de muncă trebuia  să facă un calcul  al  sumei  certe  pe care o datora recurenta în baza 
sentinţei  nr. 906/2008 către fostul salariat  M.T.D., cu excluderea contribuţiilor de asigurări  sociale 
obligatorii plătibile către stat. 

Fără a face aceste minime verificări, şi cu ignorarea probelor de la dosar, respectiv a adresei  
ANAF nr. 903704/23.02.2009, care confirmă fără putere de tăgadă că plata efectuată era nedatorată 
salariatului intimat, recurenta apreciază că, deşi prima instanţă s-a considerat legal învestită şi a reţinut 
cauza  spre  soluţionare,  a  respins  ca  neîntemeiată  acţiunea  pe  baza  unei  presupuse  achiesări  la 
procedura  de  executare  silită.  În  acest  sens,  se  consideră  că  hotărârea  echivalează  cu  o veritabilă 
denegare de dreptate. 

Pe de altă parte, se arată că prima instanţă a apreciat în mod superficial şi pur teoretic, făcând 
abstracţie de apărările O.P. din răspunsul la întâmpinare şi de circumstanţele concrete ale cauzei, că nu 
ar fi întrunite condiţiile plăţii nedatorate care ar fi trebuit să fie executată din eroare, întrucât O.P. nu ar 
fi contestat executarea silită.

Or, se consideră de către recurentă că în speţă sunt îndeplinite toate condiţiile necesare pentru a 
face aplicarea art.256 Codul muncii, precum şi al art. 992 din vechiul Cod civil. 

Se mai arată că, deşi nu ne aflăm în situaţia tipică de plată nedatorată, suma fiind plătită în baza 
unei  proceduri  de executare,  se  poate  lesne  observa  îndeplinirea  condiţiilor  cerute  de lege  pentru 
naşterea dreptului la repetiţiune în persoana reprezentanţilor recurentei. 

Astfel, recurenta arată că, în ceea ce priveşte prima condiţie, este evident că, fără a se afla în 
eroare cu privire la obligaţia sa de plată precizată în adresa de înştiinţare a popririi, aceasta s-ar fi putut 
opune acestei executări silite nelegale. 

În ceea ce priveşte cea de-a doua condiţie, se arată că aceasta este pe deplin îndeplinită, în speţă 
neputând fi  vorba despre o culpă  gravă a recurentei   în  efectuarea  plăţii.  Faptul  că,  intimatul,  cu 
nerespectarea prevederilor legale şi cu vădită rea-credinţă, cu concursul executorului judecătoresc, a 
procedat la demararea unei executări nelegale, urmărind obţinerea abuzivă a unui venit nejustificat, se 
consideră că exclude culpa recurentei. 

Recurenta mai arată că aceasta nu era singura somaţie de plată venită pe adresa societăţii, ci la  
momentul executării silite demarată de pârâtul M.T.D., la nivelul întregii ţări erau în diverse faze de 
desfăşurare  alte  zeci  de  mii  de  procese  şi  executări  silite  cu  obiect  similar,  în  baza  cărora  erau 
executate de către departamentul de resurse umane plăţi voluntare, în mod legal, prin plata drepturilor 
salariale şi reţinerea la sursă a impozitelor aferente. 

În consecinţă, se arată că nu era în mod rezonabil posibil ca departamentul de resurse umane să 
reuşească verificarea într-un interval atât de scurt a corectitudinii  calculelor efectuate de executorii 
judecătoreşti în toate somaţiile de plată comunicate pe adresa societăţii. 

Se mai arată că, şi în condiţiile în care, dată fiind imposibilitatea verificării într-un interval atât 
de scurt a tuturor calculelor spre a sesiza apărătorul legal al societăţii, reprezentanţii departamentului 
de resurse umane al recurentei s-au încrezut cu bună-credinţă în aparenţa de legalitate a conţinutului 
somaţiei  de  plată  emisă  de  către  executorul  judecătoresc,  organ  care  este  prezumat  a  respect 
prevederile  legale  în  cursul  acestor  acte  de  executare,  este  evident  faptul  că  neopunerea  pe  cale 
judiciară la executarea silită nu poate fi asimilată de către instanţă unei culpe grave a solvensului, ci 
unei erori scuzabile a reprezentanţilor recurentei. 



Recurenta mai  susţine că plata nedatorată reprezintă  un aspect particular al  îmbogăţirii  fără 
justă cauză, iar prin executarea silită în urma căreia intimatul-pârât a obţinut fără drept suma de  9537 
lei este evident că s-a realizat o îmbogăţire fără justă cauză a pârâtului - accipiens de rea-credinţă - în 
dauna reclamantei, fapt ce dă naştere obligaţiei sale de restituire a respectivei sume pe care a încasat-o 
de la angajator fără a-i fi datorată, în temeiul art. 256 alin (1) C. muncii. 

În drept, se invocă disp.art. 304, art. 3041 şi următoarele Cod.proc.civilă, art. 256 Codul muncii. 
Prin întâmpinarea formulată  la data de  21.12.2012, intimatul  M.T.D. a solicitat  respingerea 

recursului  ca  nefondat  şi  menţinerea  hotărârii  primei  instanţe  ca  legală  şi  temeinică,  cu obligarea 
recurentei la plata cheltuielilor de judecată în recurs.

Analizând  recursul  formulat  de  reclamanta  S.C.  „O.P.”  S.A.,  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 nefondat, pentru următoarele considerente:

Reclamanta-recurentă,  prin  acţiunea  formulată,  astfel  cum  a  fost  precizată,  a  înţeles  să 
investească instanţa de dreptul muncii cu o acţiune întemeiată pe dispoziţiile speciale ale art. 256 al.1  
Codul muncii, care prevăd că salariatul care a încasat de la angajator   o sumă nedatorată   este obligat  
să o restituie.

Curtea  constată  că  în  mod  corect  prima  instanţă  a  respins  acţiunea  formulată  de  către 
reclamantă întrucât, dacă în cauză este de necontestat îndeplinirea primelor două condiţii prevăzute de 
acest text de lege, pentru ca angajatorul să ceară în cadrul unui conflict de muncă restituirea sumei de 
bani plătite, respectiv calitatea de salariat a persoanei căreia i s-a făcut plata şi cea privind încasarea de 
către aceasta a sumei respective, în speţă nu se poate constata că suma, stabilită prin acte întocmite în 
cadrul  procedurii  execuţionale,  care nu au fost  desfiinţate  de către  instanţa competentă-instanţa  de 
executare-ar fi nedatorată, nefiind astfel îndeplinită şi această cerinţă care este de esenţa  reglementării.

Astfel,  recurenta invocă prin motivele  de recurs faptul  că suma de bani  care trebuia să fie 
plătită intimatului, în baza titlului executoriu, era cea pe care a executat-o benevol, rezultată în urma 
deducerii impozitului şi a contribuţiilor sociale, invocând implicit că nu se putea trece la executare 
silită întrucât datoria nu era încă lămurită şi sub acest aspect, însă toate aspecte trebuiau invocate şi 
soluţionate în cadrul procedural specific, pus la dispoziţie de către legiuitor, respectiv contestaţia la 
executare.

Astfel, tocmai pe calea acestei contestaţii, angajatorul trebuia să invoce, în primul rând, faptul 
că, prin adresa de înştiinţare a înfiinţării popririi din data de 22.10.2008, ce i-a fost comunicată la data 
de 10.11.2008, filele nr.85,86 dosar de fond, executorul judecătoresc nu a determinat corect şi explicit 
suma pe care intimatul din prezenta cauză urmărea să o execute, neavând posibilitatea de a verifica 
debitul  constatat,  dacă  acesta  corespunde  obligaţiei  stabilite  de  către  instanţă  prin  hotărârea 
judecătorească şi a celorlalte dispoziţii legale (inclusiv de natură fiscală) aplicabile în cauză şi dacă 
acesta nu a fost deja acoperit prin executare benevolă.

În acest sens, conform disp.art.399 alin.1 Cod.proc.civilă, legiuitorul a dat posibilitatea părţilor 
vătămate  prin  executare  de  a  exercita  calea  contestaţiei  la  executare  împotriva  oricărui  act  de 
executare, această cale putând fi utilizată chiar şi atunci când sunt necesare lămuriri privind înţelesul,  
întinderea şi aplicarea titlului executoriu.

Mai mult, deşi prin cererea de recurs se invocă timpul insuficient avut la dispoziţie de către 
angajaţii cu atribuţii în domeniu pentru a verifica şi a uza de o asemenea cale de atac, Curtea mai reţine 
că, acest  mijloc procedural specific pus la dispoziţie de către legiuitor persoanelor ce se consideră 
vătămate prin orice acte de executare silită, este întregit printr-un alt mijloc specific, cel al cererii de 
suspendare a executării titlului executoriu, prevăzut de disp.art.403 Cod.proc.civilă.

Chiar  dacă  neformularea  contestaţiei  la  executare  nu  poate  fi  considerată  neapărat  ca  o 
achiesare a debitorului la actele de executare efectuate în cauză, în condiţiile prezentei speţe, Curtea 
reţine  că  actele  întocmite  de  către  executorul  judecătoresc,  prin  care  s-au  stabilit  sumele  de  bani 
executate silit, respectiv adresa de înfiinţare a popririi, comunicată recurentei la data de 10.11.2008, nu 
au  fost  anulate  de  către  instanţa  de  executare,  nefiind  constatată  nelegalitatea  acestora  în  cadrul 
procedurii prevăzute de lege, conform art.399 alin.2 Cod.proc.civilă, astfel încât Curtea nu poate să 
constate că acestea cuprind sume de bani nedatorate.

Potrivit  disp.art.2  alin.1  din  Legea  nr.188/2000,  executorii  judecătoreşti  sunt  investiti  sa  
îndeplinească un serviciu de interes public.



Conform alin.2 al aceluiaşi  articol,  actul îndeplinit  de executorul judecătoresc  ,  în limitele   
competentelor legale, purtând ştampila şi semnătura acestuia, precum şi numărul de înregistrare şi  
data,   este act de autoritate publica şi are forta probanta prevăzută de lege.  

Legiuitorul  prevede  desigur,  prin    art.  57  alin.1  din  aceeaşi  lege,   că    actele  executorilor   
judecătoreşti sunt supuse, în condiţiile legii, controlului instanţelor judecătoreşti competente.

Conform art.58   din Legea executorilor judecătoreşti,   cei interesaţi sau vătămaţi prin actele de   
executare pot formula contestaţie la executare, în condiţiile prevăzute de Codul de procedura civilă.

Prin urmare, suma de 8628,74 lei  a fost stabilită de executorul judecătoresc E.L., în cadrul 
dosarului de executare nr. 1303/2008- în faza  executării silite a sentinţei civile nr. 906/25.08.2008 a 
Tribunalului Maramureş, modificată în parte prin decizia civilă nr.2236/R/18.11.2008 a Curţii de Apel 
Cluj-prin  actul  de înfiinţare  a popririi,  cumunicat  cu adresa menţionată anterior,  act  de autoritate 
publică, ce are forţa probantă prevăzută de lege şi care nu a fost anulat pe calea pusă la dispoziţia 
părţilor de către legiuitor, respectiv cea a  contestaţiei la executare, astfel că nu se pot reţine susţinerile  
recurentei formulate prin motivele de recurs că această sumă de bani ar fi una nedatorată.

Lămuririle, calculele menţionate de către recurentă prin motivele de recurs se impuneau a fi 
efectuate de către instanţa de executare, în măsura în care ar fi fost investită în termenul legal în acest 
sens, cu atât mai mult cu cât în jurisdicţia instanţelor ce judecă în jurisdicţia muncii nu au fost date şi 
actele de executare a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în acest cadru.

 Astfel, practic, asemenea verificări solicitate instanţei de jurisdicţie a muncii în sensul de a 
analiza dacă sumele stabilite de către executor erau sau nu datorate creditorului, ar pune în discuţie  
tocmai legalitatea actelor de executare, pe care aceasta nu are căderea de a le cenzura.

În acest sens, art.399 alin.2 Cod.proc.civilă prevede că nerespectarea dispoziţiilor privitoare la 
executarea silită însăşi sau la efectuarea oricărui act de executare atrage sancţiunea anulării  actului 
nelegal.

În consecinţă, nu se poate reţine o denegare de dreptate din partea primei instanţe în cauză, 
faptul că aceasta, analizând şi constatând că nu sunt îndeplinite condiţiile cerute de disp.art. 256 al.1 
Codul muncii, nu a mai trecut la alte verificări, tocmai pentru că suma de bani a cărei restituire se cere 
a fost stabilită printr-un act de autoritate publică, neatacat, necontestat în modalităţile prevăzute expres 
de dispoziţiile legale.

De altfel, prin noul Cod de procedură civilă adoptat prin Legea nr.134/2010, republicat în anul 
2012, desigur neaplicabil în speţă, legiuitorul a considerat necesar să precizeze expres, prin art.656 şi 
art.628 alin.2 şi 4, că încheierile prin care executorul judecătoresc stabileşte sumele executate silit,  
precum şi  cele  prin  care  dispune  eliberarea  sau  distribuirea  sumelor  obţinute  din  executare  sunt 
executorii de drept şi pot fi atacate numai cu contestaţie la executare.

De asemenea, prin art.665 alin.4 din acelaşi act normativ se prevede că încuviinţarea executării 
silite se extinde şi asupra titlurilor executorii care se vor emite  de executorul judecătoresc în cadrul  
procedurii de executare silite încuviinţate.

Curtea mai constată că recurenta invocă în cauză faptul că din eroare a plătit suma de bani a 
cărei restituire se cere şi tot din eroare nu a uzat de calea contestaţiei la executare, ori, se reţine că şi în  
situaţia  în care, în cursul judecăţii  cauzei, nu se exercită o cale de atac, în termenele şi condiţiile 
expres prevăzute de lege, chiar dacă partea interesată a fost în eroare, operează decăderea acesteia din 
dreptul de a uza de aceasta, ceea ce implică, desigur, în numeroase cazuri şi imposibilitatea de a-şi mai 
valorifica în instanţă drepturile pretinse.

De altfel, având în vedere că, astfel cum s-a stabilit în doctrina de specialitate, contestaţia la 
executare  este  o  cale  de  atac  specifică  acestei  faze  a  procesului  civil,  dispoziţiile  art.103 
Cod.proc.civilă sunt aplicabile şi în faza executării silite, astfel încât neexercitarea oricărei căi de atac 
şi neîndeplinirea oricărui alt act de procedură în termen legal atrage decăderea , afară de cazul în care 
legea dispune altfel sau când partea dovedeşte că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus de 
voinţa părţilor, situaţie în care, însă, se va cere instanţei competente repunerea în termen, în termen de 
15 zile de la data încetării împiedicării, arătându-se şi motivele acesteia.

Se  mai  reţine  în  acest  sens,  având  în  vedere  disp.art.401  Cod.proc.civilă,  că  legiuitorul  a 
prevăzut pentru debitori, în mod expres, la alin.1, termenele în care se poate formula contestaţie la 
executare, oferind doar pentru terţele persoane care pretind că au un drept de proprietate sau un alt 
drept real asupra bunului urmărit, calea de a-şi realiza dreptul pe calea unei acţiuni separate.



Astfel, conform art.401 alin.3 Cod.proc.civilă, neintroducerea contestaţiei în termenul prevăzut 
la alin.2, nu-l împiedică pe cel de-al treilea să-şi realizeze dreptul pe calea unei cereri separate, în 
condiţiile legii.

Se  constată  că  o  asemenea  posibilitate   nu  a  fost  lăsată  de  către  legiuitor  şi  la  dispoziţia 
debitorului, care trebuie să-şi exercite drepturile procedurale în termenele şi procedura prevăzute de 
disp.art.399-404 Cod.proc.civilă.

Pentru aceste considerente, constatând că în cauză nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de  
art. 256 al.1 Codul muncii, pentru a se putea dispune restituirea sumei de  9537 lei, plătită de către 
recurentă, în faza executării silite a unei hotărâri judecătoreşti, intimatului M.T.D., Curtea, în temeiul 
disp.art.312 alin.1 Cod.proc.civilă, va respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta S.C. „O.P.” 
S.A. şi se va menţine sentinţa pronunţată de către prima instanţă.

În temeiul disp.art.274 Cod.proc.civilă, recurenta, aflată în culpă procesuală, va fi obligată să 
plătească intimatului M.T.D. suma de 1200 lei, cheltuieli de judecată în recurs.

31. Cadre didactice. Premiu anual aferent anului 2010. Neîndreptăţire 
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 63/R din 9 ianuarie 2013 

Prin  Sentinţa  civilă  nr.  8117  din  13.08.2012  a  Tribunalului  Cluj  a  fost  respinsă  acţiunea 
formulată  de  către  reclamantul  SINDICATUL SALARIAŢILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNT în  numele 
membrilor de sindicat, în contradictoriu cu pârâţii ŞCOALA „S.B.” C., CONSILIUL LOCAL S. şi 
PRIMARUL LOCALITĂŢII S.

S-a luat act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată de către pârâţi.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:
În fapt, astfel cum reiese din adeverinţa nr. 414/24.05.2012 emisă de pârâtă, reclamanţii, B.L., 

S.G. ş.a. sunt angajaţi ai pârâtei Şcoala S.B. C..
Prin acţiunea de faţă se solicită obligarea pârâţilor la acordarea premiului anual aferent anului 

2010.
În drept, instanţa a reţinut că acordarea premiului anual a fost reglementată de art. 25 din Legea 

nr. 330/2009. 
La data de 01 ianuarie 2011 a intrat în vigoare Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului  plătit  din fonduri publice,  iar  în conformitate  cu prevederile  art.1 alin.2 din acest  act 
normativ, începând cu data intrării în vigoare a acestei legi, drepturile salariale ale personalului din 
sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului prevăzut la alin.1 sunt şi rămân în mod 
exclusiv cele prevăzute de această lege, iar prin art.39 lit. w, de la data intrării în vigoare a acestei legi, 
a fost abrogată Legea cadru nr.330/2009.

Aşa cum rezultă din prevederile art.46 din Legea nr. 284/2010, această lege a intrat în vigoare 
de la data de 01.01.2011, cu excepţia art. 34 şi 35 care au intrat în vigoare la 3 zile de la data publicării  
legii în Monitorul Oficial.

Pentru salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, a fost adoptată Legea 
nr.285/2010, în vigoare cu data de 31.12.2010, care la art.  8 prevede că: „Sumele corespunzătoare 
premiului anual pentru anul 2010 nu se mai acordă începând cu luna ianuarie 2011, acestea fiind avute  
în vedere la stabilirea majorărilor salariale ce se acordă în anul 2011 personalului din sectorul bugetar, 
potrivit prevederilor prezentei legi”. Aşadar, legiuitorul a prevăzut în mod expres că nu se mai acordă 
premiul  anual  pentru  anul  2010,  stabilind  totodată  şi  destinaţia  sumelor  corespunzătoare  acestui 
premiu.

Referitor la principiul neretroactivităţii legii civile, instanţa a reţinut că dreptul reclamanţilor de 
a încasa premiul anual aferent anului 2010 nu se putea naşte înainte de 01.01.2011, dată la care era în 
vigoare  Legea  nr.284/2010,  care  prin  art.39  lit.  w,  a  abrogat  în  integralitate  Legea  nr.330/2009, 
inclusiv art.25 care prevedea acordarea premiului anual, precum şi Legea nr. 285/2010,  care, astfel 
cum s-a arătat mai sus, prevede că sumele corespunzătoare premiului anual pentru anul 2010 nu se mai 
acordă începând cu luna ianuarie 2011. În consecinţă au fost neîntemeiate susţinerile referitoare la 
încălcarea principiului  neretroactivităţii  legii  civile,  instanţa  reţinând că acţiunea  privind acordarea 
premiului anual aferent anului 2010 este neîntemeiată întrucât nu există temei legal pentru acordarea 
acestui drept.



În ceea ce priveşte susţinerea reclamanţilor în sensul că privarea de acordarea dreptului salarial 
solicitat prin acţiune, respectiv premiul anual aferent anului 2010, încalcă art.1 al Protocolului nr.1 
adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, instanţa a reţinut că angajatorul nu a acordat 
premiul  anual aferent  anului  2010, întrucât  dispoziţiile  legale  care reglementau acest drept au fost 
abrogate prin lege.

Împotriva  acestei  hotărâri  a  declarat  recurs  reclamantul  SINDICATUL  …,  solicitând 
modificarea sentinţei atacate cu consecinţa admiterii acţiunii aşa cum a fost formulată la instanţa de 
fond.

În motivarea recursului se apreciază că sentinţa pronunţată este netemeinică şi nelegală, fiind 
pronunţată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii, iar instanţa de fond a acordat ceea ce nu s-a cerut şi 
nu şi-a exercitat rolul activ prevăzut de art. 129 C.pr.civ.. 

Cu privire la motivul de recurs prevăzut de art.  304 pct.  9 C.pr.civ.,  arată că, sub aspectul  
respingerii  pretenţiilor  ulterioare  datei  de  1  ianuarie  2010,  sentinţa  recurată  este  în  mod  evident 
pronunţată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii, în condiţiile în care judecătorul fondului a ignorat 
atât cadrul legal intern, cât şi dispoziţiilor art. 20 alin. l din Constituţia României.

 Astfel, neplata celui de-al 13-lea salariu aferent anului 2010 echivalează cu desconsiderarea 
principiului neretroactivităţii legii, consacrat de Codul civil (art. 1 din forma în vigoare la data naşterii 
dreptului, respectiv art. 6 alin. (1) din noul Cod civil) şi de art. 15 alin. 1 din Constituţie. 

În  condiţiile  în  care  dreptul  în  cauză,  aferent  anului  2010,  a  fost  prevăzut  de legislaţia  în 
vigoare pe tot  parcursul anului respectiv,  fiind deci  un drept câştigat,  acesta  nu poate fi  desfiinţat 
retroactiv, printr-un act ulterior. Actele normative în vigoare în anul 2011 nu pot desfiinţa drepturi 
aferente anului 2010, deci anterioare intrării lor în vigoare. În consecinţă, ele nu sunt aplicabile în ceea 
ce priveşte premiul anual aferent anului 2010, astfel cum a fost acesta consfinţit şi reglementat prin art. 
25 din Legea nr. 330/2009. 

Totodată,  arată  instanţei  faptul  că  membrii  de  sindicat  sunt  beneficiarii  unui  drept  instituit  
printr-o lege. Dreptul la acordarea premiului anual în condiţiile art. 25 alin. 1-3 nu poate fi confundat 
cu faptul plătii/data plătii acestuia la termenul stabilit prin alin. 4 al aceluiaşi articol. Faptul că plata  
dreptului a fost anulată în anul 2011 nu este de natură a înlătura dreptul în sine de a beneficia de 
premiul anual aferent anului 2010, întrucât, până la data de 01.01.2011, dispoziţiile art. 25 din Legea 
nr. 330/2009 au fost în vigoare, astfel că trebuie să îşi producă efectele juridice în vederea cărora au 
fost edictate. 

În plus, astfel cum rezultă fără echivoc din textul art. 25, mai sus citat, premiul anual se acordă 
pentru activitatea desfăşurată. Ori, în condiţiile în care activitatea aferentă anului 2010 s-a încheiat la 
data de 31.12.2010, dreptul de a beneficia de premiul anual aferent anului 2010 este deja câştigat, 
acesta recompensând activitatea în acest an, indiferent de momentul realizării plătii. 

În egală măsură,  prin respingerea cererii şi validarea neplăţii premiului anual aferent anului 
2010 este evident, în opinia recurentului, faptul că judecătorul fondului a ignorat şi prevederile art. 20 
alin.  1 din Constituţia  României  şi,  pe cale de consecinţă,  documentele  internaţionale  ratificate  de 
România sau la care România este parte. 

În acest sens, solicită instanţei să aibă în vedere prevederile art. 1 al Protocolului adiţional nr. 1 
la Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, care consacră dreptul 
persoanei fizice la respectarea bunurilor sale. De altfel, instanţele de judecată din întreaga tară, în miile 
de dosare având ca obiect plata diferenţelor salariale rezultate din neaplicarea Legii nr. 221/2008, au 
reţinut deja faptul că în practica C.E.D.O. s-a statuat că noţiunea de «bunuri», în sensul art. 1 din 
Protocolul adiţional la Convenţie, cuprinde atât «bunuri actuale», cât şi valori patrimoniale, inclusiv, în 
anumite situaţii bine stabilite, creanţe, al căror titular demonstrează că acestea au o bază eficientă în 
dreptul  intern  şi  în  virtutea  cărora  reclamantul  poate  pretinde  cel  puţin  «o  speranţă  legitimă»  în 
exercitarea efectivă a dreptului său". Sentinţele respective sunt definitive şi irevocabile. În acelaşi sens 
s-a pronunţat inclusiv Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţiile Unite, prin Decizia nr. 3/04.04.2011, 
pronunţată în recurs în interesul legii. 

Situaţia de fată este identică: aşa cum şi salariile personalului didactic calculate conform, Legii 
nr.  221/2008 au fost  considerate  "bun"  în  sensul  art.  1  din  Protocol,  pentru  identitate  de  raţiune,  
apreciem că şi premiul anual aferent anului 2010, reglementat de art. 25 din Legea nr. 330/2009 este 
un "BUN" în sensul art. 1 din Protocolul adiţional . 



Judecătorul fondului a ignorat complet dispoziţiile art. 8 din Legea nr. 285/2010, raportate la 
art. 25 din Legea nr. 330/2009. 

În raport de art. 25 din Legea nr. 330/2009, premiul anual aferent anului 2010 a fost calculat 
ţinându-se  cont  de  respectarea  tuturor  condiţiilor  de  acordare  detaliate  textul  de  lege,  aplicate 
individual fiecărui bugetar în parte, după care însumând toate aceste premii anuale individuale, s-a 
obţinut o sumă totală al cărei cuantum "a fost" avut in vedere pentru a se face o anticipare/preconizare,  
altfel spus o antecalculaţie, cu privire la un cuantum bănesc cu care urmau a se face una sau mai multe  
majorări ale salariului de bază, în anul 2011. Este deci evident că suntem în situaţia unor restrângeri de 
drepturi  civile  sub  condiţia  promisiunii  de  acordare  pe  viitor  a  unei  contraprestaţii,  obligatoriu 
echivalentă şi aplicată nediscriminatoriu fiecărui bugetar în parte - premiul aferent anului 2010 nu se 
plăteşte în anul 2011, pentru a se putea acorda majorări salariale. 

Însă în fapt, aceste majorări salariale în anul 2011 nu s-au mai acordat. 
Aceasta deoarece "majorările salariale de 15%" dispuse prin art. 1 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 

285/2010, care au fost acordate Începând cu luna ianuarie 2011 personalului din sectorul bugetar, nu 
au  cuprins  şi  sumele  corespunzătoare  premiului  anual  pentru  anul  2010  ce  li  se  cuveneau 
reclamanţilor. 

În raport de prevederile art. 3041 C.pr.civ., judecătorul fondului nu si-a exercitat nici rolul activ, 
în conformitate cu dispoziţiile art. 129 Cod procedură civilă, în condiţiile în care a ignorat faptul că 
majorările salariale a căror acordare a reprezentat condiţia neplăţii premiului anual nu s-au acordat. 

Examinând  hotărârea  atacată  prin  prisma  motivelor  invocate  şi  a  dispoziţiilor  legale  
incidente, Curtea reţine că recursul este nefondat, având în vedere considerentele ce vor fi expuse în  
continuare: Potrivit  art.  25  din  Legea  nr.  330/2009  pentru  activitatea  desfăşurată  personalul 
beneficiază de un premiu anual egal cu media salariilor de bază sau a indemnizaţiilor de încadrare 
realizate în anul pentru care se face premierea. 

Prin art. 39 lit. w din Legea nr. 284/2010 a fost abrogată în mod expres Legea nr. 330/2009.
Prin art. 8 din Legea nr. 285/2010, s-a prevăzut că sumele corespunzătoare premiului pentru 

anul 2010 nu se mai acordă începând cu luna ianuarie 2011, acestea fiind avute în vedere la stabilirea 
majorărilor salariale ce se acordă în anul 2011 personalului din sectorul bugetar potrivit prevederilor 
acestei legi.

Astfel,  se  constată  că  în  mod  corect  prima  instanţă  a  respins  acţiunea  formulată  de  către 
reclamanţi,  având în vedere faptul  că,  la data la care premiul  anual aferent  anului 2010 ar fi  fost  
scadent, conform art. 25 alin. 4 din Legea nr. 330/2009, respectiv în luna ianuarie 2011, erau deja 
aplicabile dispoziţiile art.8 din Legea nr. 285/2010. 

În cauză nu se poate  reţine retroactivitatea  legii  având în vedere tocmai  faptul  că,  în  luna 
ianuarie 2011, problema acordării premiului anual era reglementată prin Legea nr. 285/2010, lege în 
vigoare la acea dată.

În speţă, reclamanţii fac parte din categoria cadrelor didactice, au desfăşurat o activitate care nu 
a fost apreciată ca necorespunzătoare în anul 2010, nu au fost sancţionaţi disciplinar, astfel încât se 
pune problema dacă prin prevederile art. 8 din Legea nr. 285/2010 s-a adus o ingerinţă în sensul celei  
de a doua fraze a primului paragraf al art.1 din Protocolul 1 la CEDO, deoarece privarea de proprietate  
impune statului obligaţia de a despăgubi pe proprietar.

În acest sens, reclamanţii au primit în anul 2011 majorări salariale de 15% conform art.1 alin.1 
şi 2 din Legea nr. 285/2010. De asemenea, Curtea constată că nu s-a cuantificat procentul care a fost  
avut în vedere la majorările salariale pentru că, fiind o lege cadru, nu s-a putut specifica cât reprezintă 
acest cuantum pentru fiecare instituţie. 

Totuşi, lipsa cuantificării nu reprezintă o dovadă a neincluderii premiului anual în majorările 
salariale,  iar  faptul  că  de  aceste  majorări  salariale  beneficiază  în  mod  egal  toţi  salariaţii  bugetari 
indiferent de perioada lucrată şi de eventualele sancţiuni disciplinare suportate, nu determină concluzia 
că premiul anual nu a fost inclus în mod efectiv în salariul de bază, ci reflectă intenţia legiuitorul să 
asigure un tratament egal tuturor persoanelor prin eliminarea începând cu anul 2011 a premiului anual.

Art.1 din Protocolul 1 din CEDO invocat nu poate fi apreciat ca incident în cauză, pentru că 
reclamanţilor nu li s-a adus o atingere dreptului de proprietate,  premiul anual din anul 2010 fiind 
inclus în majorarea salarială de 15% acordată în anul 2011. 



Prin decizia nr. 115/09.02.2012 a Curţii Constituţionale, s-a respins ca neîntemeiată excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 invocată în cauză de către recurenţi, 
reţinându-se, pe de o parte, faptul că premiul anual nu este un drept fundamental, iar, pe de altă parte, 
că prin aceste dispoziţii nu au fost încălcate: principiile neretroactivităţii legii şi egalităţii de tratament,  
prevederile  constituţionale  şi  convenţionale  referitoare  la  dreptul  de proprietate  privată,  legiuitorul 
reglementând  o  modalitate  de  plată  eşalonată  a  acestui  drept,  care  să  satisfacă  şi  să  menţină  un 
echilibru rezonabil  între  interesele  angajaţilor şi interesul  public sub aspectul gestionării  resurselor 
bugetare în contextul crizei economice.

Aşa fiind, având în vedere considerentele expuse, nefiind incident nici unul din motivele de 
recurs prevăzute de art. 304 c.pr.civ., în temeiul art. 312 alin.1 c.pr.civ., Curtea va respinge ca nefondat 
recursul declarat, urmând a fi menţinută ca legală şi temeinică hotărârea atacată.

Notă. În  acelaşi  sens,  Curtea  de Apel  Cluj,  Secţia  I-a  civilă,  decizia  civilă  nr.  64/R din 9 
ianuarie 2013 

32. Ordonanţă preşedinţială. Suspendarea deciziei de revizuire a 
pensiei. Lipsa condiţiei urgenţei. Respingere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 66/R din 9 ianuarie 2013 

Prin Sentinţa civilă nr. 1864 din 16.11.2012 a Tribunalului Maramureş,  a fost admisă cererea 
de  ordonanţă  preşedinţială  formulată  de  reclamantul  H.V.  în  contradictoriu  cu  pârâta  CASA  DE 
PENSII  A  MINISTERULUI  APĂRĂRII  NAŢIONALE BUCUREŞTI  şi  în  consecinţă  s-a  dispus 
suspendarea Deciziei  de revizuire nr. 91071 din 29.12.2011, emisă de pârâtă,  până la soluţionarea 
irevocabilă a contestaţiei care face obiectul dosarului nr. xxx/100/2012 al Tribunalului Maramureş.

A fost obligată pârâta să menţină în plată Decizia de pensionare nr. 0117593 din 02.06.2008 
privind pensia de serviciu.

  Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:
În speţă decizia a cărei suspendare se solicită, a fost emisă de pârâtă, ca urmare a revizuirii 

pensiei în baza Legii nr. 119/2010 şi a OUG nr. 1/2011.
Împotriva deciziei de revizuire, reclamantul a formulat contestaţie, prin aceasta invocându-se 

nelegalitatea şi caracterul  abuziv al  emiterii  deciziei  de revizuire.  Contestaţia  a fost înregistrată  în 
dosarul nr. xxx/100/2012 al Tribunalului Maramureş, unde prin Sentinţa civilă 1513/18.10.2012 s-a 
respins contestaţia formulată, această hotărâre nefiind încă irevocabilă.

Cererea formulată de reclamant nu prejudecă fondul cauzei, are un caracter urgent şi cuprinde 
motive bine justificate pentru a dispune suspendarea executării deciziei de revizuire şi menţinerea în 
plată a deciziei iniţiale.

Astfel,  pensia  de  serviciu  de  care  reclamantul  a  beneficiat,  era  un  drept  menit  să  asigure 
securitatea socială a acestuia. Având reprezentarea sumei stabilită iniţial şi care urma să fie încasată cu 
certitudine lună de lună, reclamantul şi-a stabilit un anumit mod de viaţă, afectat acum ca urmare a 
reducerii veniturilor avute în vedere.

Măsura care se solicită a fi dispusă, respectiv suspendarea deciziei de revizuire, are un caracter 
vremelnic, aceasta fiind dispusă doar până la soluţionarea contestaţiei înregistrate împotriva deciziei de 
revizuire a pensiei.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs CASA DE PENSII A MINISTERULUI APĂRĂRII  
NAŢIONALE  BUCUREŞTI,  prin  MINISTERUL  APĂRĂRII  NAŢIONALE,  solicitând  modificarea 
sentinţei atacate în sensul respingerii acţiunii reclamantului.

În motivarea recursului pârâta apreciază că prima instanţă a pronunţat o soluţie netemeinică şi 
nelegală, având în vedere următoarele considerente:

În ce priveşte îndeplinirea condiţiilor cumulative de admisibilitate a ordonanţei preşedinţiale, 
prima instanţă  reţine  greşit  că  cererea formulată  de reclamant  nu prejudecă fondul,  pe motivul  că 
dreptul la pensie militară era menit să asigure securitatea socială a acestuia. 

Prin cererea formulată, reclamantul a solicitat şi menţinerea în plată a deciziei privind pensia 
militară de serviciu, acest fapt prezentând relevanţă în analiza privind îndeplinirea cerinţei referitoare 
la nerejudecarea fondului. 



Or, o asemenea cerere  de repunere  în  plată  a pensiei  anterioare  (menţinere  a  vechii  pensii 
militare, deşi ea nu mai există ca atare, ci a fost recalculată şi convertită în noua pensie prin decizia de 
revizuire, ca efect al Legii nr. 119/2010), nu poate fi decât subsecventă soluţionării unei acţiuni de 
anulare a deciziei de revizuire a pensiei. 

Instanţa investită cu soluţionarea cererii de ordonanţă preşedinţială nu poale dispune repunerea 
în plată a unei pensii mai vechi, existente anterior, dar care şi-a încetat existenţa, decât ducă ar aprecia 
că un act juridic - decizia de revizuire - este nul, în condiţiile în care art. 4 din Legea nr. 119/2010 a 
produs  deja  efectul  încetării  pensiei  anterioare.  Or,  calea  ordonanţei  preşedinţiale  nu-i  permite  sa 
anuleze un act ci  doar să "pipăie  fondul" - adică să observe dacă există aparenta dreptul ui  şi  nu 
certitudinea lui. 

Decizia  de  revizuire  a  pensiei  a  avut  la  bază  un  act  normativ  în  vigoare  şi  a  cărui 
constituţionalitate a fost constată prin mai multe decizii de către Curtea Constituţională. care a analizat  
dreptul legiuitorului de a interveni în acest domeniu raportat şi la documentele europene. 

Or, suspendarea executării deciziei de revizuire a pensiei şi menţinerea în plată a pensiei de 
serviciu implică efectuarea unei analize detaliate a dreptului reclamantului  la pensia de serviciu în 
temeiul Legii nr. 164/2011 în condiţiile existenţei şi constituţionalităţii Legii nr. 119/2010 şi a deciziei 
de inadmisibilitate  pronunţată  la data de 07.02.2012 în cauzele  conexate Ana Maria Frimu şi  alţii 
Împotriva României,  prin care Curtea Europeană a Drepturilor  Omului  a constatat  neîncălcarea de 
către  Statul  Român  a  articolului  1  din  Protocolul  nr.  1  adiţional  la  Convenţie,  sub  aspectul 
transformării pensiilor speciale în pensii în sistemul public, în temeiul Legii nr. 119/1210, reţinând şi 
faptul că reforma sistemului de pensii nu a avut un efect retroactiv şi nu a adus atingere drepturilor de 
prestaţii sociale.

În consecinţă, astfel cum s-a dispus, suspendarea deciziei de revizuire şi menţinerea în plată a 
pensiei stabilite anterior, este echivalent cu a statua asupra dreptului reclamantului de a beneficia, şi 
după intrarea în vigoare a Legii 119/2010, de pensia specială stabilită în baza Legii nr. 164/2001, ceea 
ce implică antamarea fondului contestaţiei formulate de reclamant împotriva deciziei de revizuire a 
cărei suspendare se solicită în prezenta cauză. 

Având în vedere incidenta prevederilor Legii  nr. 119/2010 şi ale Legii  nr. 263/2010 asupra 
deciziei de revizuire a cărei suspendare a fost solicitată,  nu există o aparenţă a dreptului, deoarece 
dreptul alegat de reclamant nu este prevăzut de dispoziţiile legale în vigoare. 

Din aceeaşi perspectivă. nu poate fi ignorat faptul că prin suspendarea deciziei de revizuire a 
pensiei s-a stabilit că reclamantului nu i se aplică dispoziţiile Legii 119/2010, iar eventualele sume ce 
s-ar plăti astfel reclamantului, ca diferenţe între pensia revizuită conform deciziei a cărei suspendare s-
a dispus şi pensia de serviciu de care acesta beneficia în baza Legii nr. 164/2001, nu ar mai putea fi 
vreodată supuse restituirii, având în vedere că această plată s-ar tace în baza unei hotărâri judecătoreşti. 
iar nu ca plăţii necuvenită sau din eroare. 

Solicitarea reclamantului de menţinere în plată a unei decizii  anterioare se poate dispune la 
cerere, doar după cercetarea fondului cauzei, iar în situaţia în care s-ar costata producerea unei pagube 
iminente prin plata pensiei revizuite, aceasta ar putea fi reparată prin restituirea sumelor care i s-ar 
cuveni, în măsura în care soluţia ce va fi pronunţată pe fondul contestaţiei i-ar fi favorabilă.  

Aşadar, având ca efect doar suspendarea plăţii pensiei revizuite, suspendarea executării deciziei 
de revizuire în baza art. 581 C.proc.civ. nu este o cerere urgentă. 

În al doilea rând, instituţia suspendării plăţii pensiei este reglementată prin dispoziţiile art. 114 
din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, iar potrivit alin. 4 al acestui articol,  
reclamantul poate obţine oricând suspendarea plăţii pensiei (lucru care, de altfel, nu este cel ce a fost 
vizat de către reclamant ca finalitate a cererii de ordonanţă preşedinţială; cel vizat fiind repunerea în 
plată a pensiei anterioare) printr-o simplă cerere pe care o poate depune la pârâtă. 

Instanţa de fond apreciază că modul de viaţă al reclamantului este afectat ca urmare a reducerii 
veniturilor acestuia, dar fără a argumenta această afirmaţie. 

Referitor  la  afirmaţia  reclamantului  că este  „pus în  imposibilitatea  de a  trăi”,  consideră că 
pentru o susţinere pertinentă a acestei afirmaţii este relevant a fi luate în calcul următoarele criterii:  
raportul  dintre  cuantumul  revizuit  al  pensiei  şi  cuantumul  obţinut  de  alţi  beneficiari  ai  sistemului 
asigurărilor sociale de stat, raportul dintre acest cuantum şi venitul minim pe economie, pensia medie 
de asigurări sociale de stat. 



Astfel, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, începând cu 01.01.2012 este de 700 
lei, pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 777 lei în trimestrul IV 2011. 

Conform informaţiilor fumizate de CNPP, în luna decembrie 2011, din totalul pensionarilor de 
asigurări  sociale de stat.  31,30% aveau pensii sub 700 lei (pensia medie fiind de 777 lei),  salariul 
minim brut pe economic era la nivelul lunii decembrie 2011. 670 lei şi salariul mediu brut 2.209 lei, 
pensia medie reprezintă 35,17% din salariul mediu brut şi 48.73 % din salariul mediu net (1.604 lei). 

Mai mult, legea fundamentală garantează numai dreptul la pensie, nu şi un anumit cuantum al 
pensiei. 

Raportat la aceste valori nu se poate considera că pensia revizuită este atât de redusă, încât ar 
echivala  cu negarea dreptului de proprietate,  iar  valoarea cuantumului  pensiei  stabilită  în favoarea 
reclamantului prin decizia de revizuire, începând cu 01.01.2011, nu este în mod evident infimă şi de 
natură a-l pune pe acesta în situaţia de a fi total lipsit de mijloace de subzistenţă. 

În concluzie, reclamantul nu a justificat urgenţa unei cereri de ordonanţă. 
În concluzie, pentru toate motivele arătate supra, solicită admiterea recursului şi modificarea 

hotărârii atacate, în sensul respingerii acţiunii.
Examinând  hotărârea  atacată  prin  prisma  motivelor  invocate  şi  a  dispoziţiilor  legale  

incidente, Curtea reţine că recursul este fondat, având în vedere considerentele ce vor fi expuse în  
continuare: 

Potrivit  dispoziţiilor art.  24 alin. 1 C.pr.civ.,  „judecătorul care a pronunţat o hotărâre într-o 
pricină nu poate lua parte la judecarea aceleiaşi pricini în apel sau în recurs şi nici în caz de rejudecare 
după casare”.

Prezenta cauză s-a judecat în fond, într-un prim ciclu procesual, fiind soluţionată prin Sentinţa 
civilă nr. 594/30.03.2012 pronunţată de Tribunalul Maramureş în dosarul nr. zzz/100/2012.

Curtea de Apel Cluj, prin Decizia nr. 3549/R din 10.09.2012 a admis recursul declarat de Casa 
de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, împotriva Sentinţei civile nr. 594/2012 pe care 
a casat-o în întregime cu consecinţa trimiterii cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe, în rejudecare 
cauza fiind înregistrată  sub nr. zzz/100/2012* şi soluţionată  prin Sentinţa nr. 1864 din 16.11.2012 
atacată cu prezentul recurs.

Conform  procesului-verbal  din  data  de  30.10.2012  încheiat  de  judecătorul  delegat  cu 
repartizarea aleatorie a cauzelor, în rejudecare cauza a fost repartizată spre soluţionare completului 
care  a  soluţionat  iniţial  cauza  prin  Sentinţa  civilă  nr.  594/2012,  având  în  vedere  Hotărârea  nr. 
38/15.01.2009 a Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit căreia cauzele trimise spre rejudecare 
după casare revin la completul iniţial investit.

Hotărârea nr. 38/2009 anterior menţionată are în vedere aspecte administrative de organizare a 
instanţei ce ţin de înregistrarea cauzelor în sistem ECRIS şi necesitatea păstrării numărului unic de 
dosar,  nicidecum nu  poate  fi  interpretată  în  sensul  eludării  prevederilor  art.  24  C.pr.civ.,  privind 
incompatibilitatea judecătorului. De altfel, chiar în cuprinsul menţionatei hotărâri se face trimitere în 
mod expres la prevederile  art.  98 din Regulamentul  de organizare interioară a instanţei  în situaţia 
existenţei unui caz de incompatibilitate.

Prin urmare, completul de judecată investit cu soluţionarea cauzei în rejudecare avea obligaţia 
de a uza de prevederile art. 24 C.pr.civ. privind constatarea incompatibilităţii, având în vedere faptul că 
anterior,  prin  Sentinţa  civilă  nr.  594/2012,  s-a  pronunţat  asupra  fondului  cauzei.  Continuitatea 
completului de judecată, în soluţionarea cauzei după casare, urmează a fi păstrată, având în vedere 
dispoziţiile Hotărârii nr. 38/2009 a CSM, în acele situaţii în care, în primul ciclu procesual, judecătorul 
nu  a  pronunţat  o  hotărâre  statuând  asupra  fondului  cauzei,  dimpotrivă,  a  constatat  incidenţa  unei 
excepţii procesuale sau de fond.

Chiar dacă prezenta cauză vizează o cerere de ordonanţă preşedinţială a cărei soluţionare nu 
presupune judecarea pe fond a pretenţiilor derivate din raportul litigios dintre părţi, statuând asupra 
îndeplinirii  condiţiilor de admisibilitate  a cererii  de ordonanţă preşedinţială,  prima instanţă  a dat o 
dezlegare cauzei în limitele în care a fost investită, astfel că nu este permis ca în rejudecare acelaşi  
judecător să soluţioneze din nou cauza, statuând asupra aceloraşi aspecte.

Aşa fiind, având în vedere considerentele expuse, în temeiul dispoziţiilor art. 312 alin. 3 şi 61 

teza  finală  C.pr.civ.  raportat  la  prevederile  art.  304  pct.  1  C.pr.civ.,  Curtea  va  admite  recursul  
declarat, va casa sentinţa atacată şi, reţinând cauza spre rejudecare, constată următoarele: 



Prin demersul juridic dedus judecăţii, reclamantul H.V. a solicitat să se dispună suspendarea 
executării Deciziei nr. 91071/29.12.2011, privind revizuirea pensiei de serviciu, până la soluţionarea 
irevocabilă a contestaţiei ce face obiectul dosarului nr. xxx/100/2012 a Tribunalului Maramureş, având 
ca obiect anularea acestei decizii. 

În  vederea  valorificării  cererii,  reclamantul  a  recurs  la  procedura  specială  a  ordonanţei 
preşedinţiale,  procedură  reglementată  de  dispoziţiile  art.  581  -  582  C.pr.civ.,  cu  privire  la  care 
legiuitorul a instituit trei condiţii de admisibilitate – urgenţa, caracterul vremelnic al măsurii care se 
cere a se lua pe această cale, respectiv neprejudecarea fondului cauzei - condiţii ce trebuie întrunite 
cumulativ.

Raportat  la  textele  legale  menţionate,  Curtea  constată  că  prima  instanţă  a  soluţionat  cauza 
dedusă judecăţii, prin aplicarea greşită a normelor legale menţionate.

Referitor la condiţia urgenţei, Curtea reţine că aceasta subzistă atunci când luarea  măsurii este 
justificată pentru păstrarea unui drept, care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube 
iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei 
executări. Atât doctrina, cât şi jurisprudenţa au precizat că instanţa trebuie să arate împrejurările din 
care se deduce existenţa urgenţei, respectiv ce anume s-ar periclita, dacă s-ar refuza părţii dreptul de a 
recurge  la  această  procedură  specială.  De  asemenea,  aceasta  trebuie  să  persiste  pe  tot  parcursul 
judecăţii.

În cauză,  reclamantul  apreciază că este justificată condiţia urgenţei, susţinând cea de-a doua 
teză a  textului  legal  menţionat  referitor  la  „prevenirea  unei pagube iminente şi  care nu s-ar putea 
repara”, subliniind în acest sens că reducerea drastică a mijloacelor de întreţinere îi produce consecinţe 
vădit prejudiciabile.

Curtea apreciază că doar depunerea în probaţiune a deciziei prin care s-a diminuat pensia de 
serviciu nu este de natură să se circumscrie condiţiei urgenţei, în lipsa coroborării cu alte mijloace de 
probă.

Desigur Curtea are în vedere şi sumele necesare asigurării nevoilor minime de întreţinere şi 
subzistenţă, şi chiar dacă se constată o diminuare semnificativă a cuantumului pensiei reclamantului, 
totuşi, nu se poate vorbi de punerea acestuia în imposibilitatea de a-şi asigura un minim necesar în ceea 
ce priveşte mijloacele de existenţă.

Mai mult, Curtea constată că şi în măsura în care s-ar admite ipoteza producerii unei pagube 
iminente, ce ar afecta standardul de viaţă al reclamantului, o astfel de pagubă ar putea fi reparată prin 
pronunţarea unei soluţii favorabile în cauza privitoare la contestarea deciziei de reviuire.

Pentru a justifica temeinicia cererii,  recurentul se raportează la reglementările comunitare în 
materie  precum  şi  la  cele  cuprinse  în  Convenţia   europeană  a  drepturilor  omului  şi  libertăţilor  
cetăţeneşti, însă aspectele evidenţiate ţin de fondul cauzei, ce nu poate face obiectul analizei în cadrul 
acestei proceduri speciale.

Reţinând că legiuitorul condiţionează admisibilitatea ordonanţei preşedinţiale de îndeplinirea 
cumulativă a celor trei cerinţe mai sus menţionate şi constatând că în circumstanţele cauzei cerinţa 
urgenţei  nu  este  îndeplinită,  Curtea  apreciază  că  nu  se  mai  impune  să  analizeze  cauza  şi  din 
perspectiva celorlalte două condiţii.

Aşa fiind,  având în vedere considerentele  expuse,  urmează ca în rejudecare să fie respinsă 
cererea de ordonanţă preşedinţială formulată.

Cheltuieli de judecată nu au fost solicitate.

33. Legea nr. 10/2001. Probe. Posibilitatea administrării lor direct în 
instanţă

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 67/R din 10 ianuarie 2013 

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Cluj, reclamantul C.I. l-a 
chemat  în  judecată  pe  pârâtul  Municipiul  Cluj-Napoca,  prin  Primar,  solicitând  instanţei  ca,  prin 
hotărârea  ce  se  va  pronunţa,  să  se  dispună  anularea  dispoziţiei  3771/2003  emisă  de  Primarul 
municipiului Cluj-Napoca, să se constate calitatea sa de persoană îndreptăţită la măsuri reparatorii în 
temeiul  Legii  10/2001  în  calitate  de  moştenitor  al  proprietarului  tabular,  să  fie  obligat  pârâtul  la 



acordarea de măsuri  reparatorii  pentru imobilul situat în Cluj-Napoca, str.  D. nr. 40, înscris în CF 
24480 Cluj, nr. top 4393/2.

În motivare, se arată că, prin dispoziţia atacată, s-a respins notificarea formulată învederând că 
proprietarii tabulari a imobilului expropriat au fost părinţii săi, el acceptând tacit moştenirea în acest 
sens făcând demersurile pentru obţinerea despăgubirilor.

Reclamantul a formulat o precizare de acţiune , învederând că înţelege să cheme în judecată 
Primarul municipiului Cluj-Napoca, solicitând a se constata preluarea abuzivă a imobilului înscris în 
CF 24480 Cluj, nr. top 4393/2, prin Decretul de expropriere 402/1979 şi să se dispună acordarea de 
măsuri reparatorii prin echivalent în condiţiile legii speciale.

Învederează că decizia este nelegală, imobilul fiind preluat în mod abuziv printr-un decret de 
expropriere.

Raportat la dispoziţiilor art. 2 alin. 1 lit. i din Legea 10/2001 reluarea a fost realizată în mod 
abuziv.

Instanţa a luat act de această modificare de acţiune şi în ceea ce priveşte părţile împrocesuate.
Soluţia primei instanţe
Prin sentinţa civilă nr. 793 din 9 noiembrie 2012 a Tribunalului Cluj,  a fost  admisă acţiunea 

precizată formulată de reclamantul C.I., în contradictoriu cu Primarul municipiului Cluj-Napoca, şi 
în consecinţă:

- a fost anulată dispoziţia nr. 3771/19.11.2003 emisă de Primarul municipiului Cluj-Napoca
- s-a  constatat preluarea abuzivă de către Statul Român a imobilului teren înscris în CF 24480 

Cluj nr. top. 4393/2 în suprafaţă de 644 mp.
- s-a  dispus acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent în condiţiile Titlului VII din Legea 

247/2005 aferent imobilului teren în suprafaţă de 644 situat în Cluj-Napoca, str. D. nr. 40 înscris în CF 
24480 Cluj, nr. top 4393/2.

Pârâtul a fost  obligat  să plătească reclamantului cheltuieli de judecată în cuantum de 1000 lei.
Starea de fapt
Prin Dispoziţia 3771/2003 emisă de Primarul municipiului Cluj-Napoca, s-a respins notificarea 

formulată de reclamant pentru terenul situat în Cluj-Napoca, str. D. nr. 40, reţinând că petentul nu face  
dovada dreptului de proprietate şi de moştenire asupra imobilului revendicat.

Din analiza cărţii funciare 24480 Cluj, nr. top 4393/2 loc de casă în str. V. nr. 40 în suprafaţă de 
179 stj, rezultă că proprietari tabulari au fost C.I. şi soţia C.M.

Prin decretul de expropriere 402/1979, imobilul teren înscris în această carte funciară a fost 
preluat de stat, fiind indicat la poziţia nr. 10.

Imobilul s-a transcris în CF 49601 sub A+11 în favoarea Statului român.
Potrivit  notificării  dar  şi  a  poziţiei  exprimată  în  cuprinsul  acţiunii,  terenul  este  ocupat  în 

întregime şi nu poate fi restituit în natură. Analiza planului de situaţie anexat decretului de expropriere 
confirmă acest lucru.

La  data  formulării  notificării  cei  doi  proprietari  tabulari  erau  decedaţi,  reclamantul  având 
calitatea de fiu a acestora.

Dezlegarea în drept
Prin certificatul de calitate de moştenitor nr. 72/30.10.2012, s-a stabilit calitatea de moştenitor 

după T.M. a reclamantului, reţinându-se ca fiind străină de succesiune, conform art. 700 C civil, M.M..
T.M. a decedat la 18.05.1999, aceasta divorţând anterior de C.I..
C.I. a decedat la 18.01.1990. Actul de stare civilă al reclamantului probează filiaţia faţă de 

proprietarii tabulari.  De altfel,  textul legal ( art.  4 din Legea 10/2001) are în vedere în justificarea 
calităţii de persoană îndreptăţită şi actele de stare civilă.

În  ceea  ce  priveşte  preluarea  imobilului,  instanţa  a  apreciat  că  acestuia  îi  sunt  aplicabile 
dispoziţiilor art. 2 alin. 1 lit. i din Legea 10/2001, fiind un imobil preluat fără respectarea dispoziţiilor 
legale în vigoare, exproprierea realizată fiind una impusă.

De altfel, apărarea este una  pro cauza, Primarul municipiului Cluj-Napoca emiţând dispoziţii 
prin care s-a constatat preluarea abuzivă a unor imobile prin decrete de expropriere şi, implicit, au fost 
stabilite măsuri reparatorii.

Prin Declaraţia notarială autentificată sub nr. 1847/30.10.2012, reclamantul a declarat că nu a 
beneficiat de despăgubiri acordare pentru imobilul teren preluat care a aparţinut anterior părinţilor săi.



Pentru aceste considerente, raportat la prev. art. 1, 3, 4 ,10 şi 26 din Legea 10/2001, prima 
instanţă a admis acţiunea. 

Recursul
Împotriva acestei  sentinţe,  a declarat   în termen legal  recurs pârâtul  Primarul  municipiului 

Cluj-Napoca, solicitând  modificarea ei, în sensul respingerii acţiunii.
În motivarea recursului său, arată că instanţa de fond  nu putea anula  o dispoziţie emisă de 

primar la  9 ani de la data emiterii, în condiţiile în care art. 26 alin. 3  din Legea nr. 10/2001 stabileşte 
un termen de 30 de zile de la  comunicare pentru atacarea acesteia.

Actele ce  dovedesc  calitatea de  persoană îndreptăţită la  măsurile reparatorii prevăzute de 
legea specială  pot fi depuse  numai până la data soluţionării  notificării,  or reclamantul  le-a depus 
ulterior, pe parcursul soluţionării prezentei cauze.

Imobilul  nu  a  fost  preluat  abuziv,  preluarea  având  la  bază  un  act   normativ,  decretul  de 
expropriere, acesta nefiind  în contradicţie cu Constituţia anului 1965 sau alte tratate privind  drepturile 
fundamentale ale  omului la care  România era parte.

Pârâtul a fost  în mod greşit obligat la plata cheltuielilor de  judecată, în condiţiile  în care 
reclamantul a  completat probaţiunea abia  în faţa  instanţei.

Întâmpinarea depusă în recurs
Reclamantul  intimat,  prin  întâmpinare  a  solicitat  respingerea  recursului  ca  nefondat,  cu 

cheltuieli de judecată, pe  motiv că plângerea a fost formulată în termen, dispoziţia fiindu-i comunicată 
reclamantului abia  la data de  8.05.2012  din culpa  pârâtului recurent, preluarea imobilului este  una 
abuzivă raportat la  dispoziţiile  art. 2  alin. 1  lit. i din Legea nr. 10/2001.

Analizând recursul formulat prin prisma  motivelor  invocate, raportat la  dispoziţiile  art. 304  1   

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

Astfel, în ceea ce priveşte termenul în care a fost  formulată plângerea, aşa cum rezultă din 
dovada  de  comunicare  depusă  la  dosar  de  către  pârât,  dispoziţia  contestată  i-a  fost   comunicată 
reclamantului la data de  7.05.2012, cererea de chemare  în judecată fiind trimisă prin poştă la data de 
6.06.2012, conform datei înscrise pe plicul de la fila  7 din dosarul tribunalului, în termenul de 30 de 
zile prevăzut de art. 26 alin. 3  din Legea nr. 10/2001. 

Referitor  la caracterul abuziv al preluării, imobilul preluat în baza unui decret de expropriere 
fără plata unei despăgubiri echitabile este unul preluat abuziv de către stat, în sensul art. 2 alin. 1 lit. i 
din Legea nr. 10/2001, aşa cum corect a susţinut reclamantul în întâmpinare. De altfel, exproprierea 
este expres calificată  ca fiind un mod abuziv de preluare prin textul art.  11 din actul normativ de 
reparaţie.

Cu privire la posibilitatea de depunere a actelor direct în faţa primei instanţe,  jurisprudenţa 
instanţelor este constantă în sensul că acestea pot fi depuse oricând până la pronunţarea unei hotărâri  
judecătoreşti  irevocabile.  Desigur,  depunerea  lor  în  faţa  instanţei  poate  avea  consecinţe  pe  plan 
procesual în ceea ce priveşte culpa procesuală a pârâtului unitate deţinătoare şi, implicit, a cheltuielilor 
de judecată  la care poate fi  obligat acesta.  În cauza prezentă,  pârâtul  s-a opus constant  admiterii 
acţiunii, deşi au fost depuse actele doveditoare ale calităţii de persoană îndreptăţită, susţinând, contrar 
textului de lege, că preluarea nu a fost una abuzivă,  şi a exercitat şi calea de atac a recursului, astfel că  
este căzut în pretenţii, raportat la dispoziţiile art. 274 alin. 1, 298 şi 316 Cod proc. civ., atât în primă 
instanţă, cât şi în recurs, cu atât mai mult cu cât, potrivit  dispoziţiilor art.   26 alin. 4 din Legea nr. 
10/2001,   „în cazul  în  care dispoziţia  motivată  de soluţionare a cererii  de restituire  in natură este 
atacată  în justiţie  de persoana îndreptăţita,  în funcţie de probele de la dosar,  entitatea care a emis 
dispoziţia  va adopta o poziţie procesuală raportată la acestea. De asemenea, entitatea care a emis 
dispoziţia  va decide, motivat, de la caz la caz, dacă va exercita căile de atac prevăzute de lege , în 
cazul soluţiilor date de instanţele de judecată.”

În temeiul art. 312 alin. 1  Cod proc. civ., din considerentele arătate, curtea va respinge recursul 
ca nefondat.

Fiind  în culpă procesuală,  în temeiul art.  .  274 alin.  1, 298 şi 316 Cod proc. civ.,  pârâtul  
recurent va fi obligat  să-i plătească intimatului C.I. suma de 1000 lei, cheltuieli de judecată în recurs, 
reprezentând  onorariu avocaţial, conform chitanţei.



34. Calitate procesuală pasivă. Acţiune în obligarea la plata preţului 
actualizat al locuinţei cumpărate în temeiul Legii nr. 112/1995, urmare a 

constatării nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare. Ministerul 
Finanţelor Publice în nume propriu, iar nu în calitate de reprezentant al 

Statului Român
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 76/R din 11 ianuarie 2013

Prin sentinţa civilă nr. 4097/24.02.2012, pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr.  
xxx/211/2009, la care s-a conexat dosarul civil nr. zzz/211/2012, s-a admis în parte cererea de chemare 
în judecată ce formează obiectul dosarului nr. xxx/211/2009 formulată de reclamanţii R.A.I. şi R.A.L. 
împotriva pârâtului Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice, şi în consecinţă:

A fost obligat pârâtul să plătească în favoarea reclamanţilor suma de 9237  lei, reprezentând 
preţul  actualizat  achitat  de  reclamanţi  in  temeiul  contractului  de  vânzare-cumpărare  nr. 
33690/27.03.1997

Au fost respinse celelalte capete de cerere.
A fost obligat Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice să  plătească reclamanţilor suma 

de 2128,57 lei cheltuieli de judecată
A fost respinsă acţiunea  ce face obiectul dosarului nr. zzz/211/2009 formulată  de  aceeaşi 

reclamanţi in contradictoriu cu pârâtul Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice.
Pentru  a  pronunţa  această  soluţie,  instanţa  de  fond  a  reţinut  în  considerentele  sentinţei,  

următoarele:
„În fapt, prin contractul de vânzare cumpărare nr. 33690/27.03.1997 încheiat de Statul Român 

prin SC Construct Ardealul SA,  reclamanţii au cumpărat in temeiul Legii 112/1995 apartamentul 5 
situat în Cluj-Napoca, B-dul E. înscris in CF 133956 Cluj nr. top. 16/1/V.

 Prin sentinţa civilă nr. 532/2006 pronunţată de Tribunalul Cluj, rămasă irevocabilă,  s-a constat 
decizia  civilă  nr.  253/28.01.2008  pronunţată  de  Tribunalul  Cluj,  s-a  constat  nulitatea  absolută  a 
contractului  de vânzare-cumpărare  încheiat  reclamanţilor,  reţinându-se că acesta  a  fost  încheiat  cu 
încălcarea dispoziţiilor arrt.9 alin 1 din Legea 112/1995 şi a disp. art.1 alin 4 şi 6 din HG 20/1996. 

Prin concluziile raportului de expertiză contabilă întocmit in cauză de expert A.D. Camelia, 
preţul actualizat a al apartamentului, achitat de reclamanţi este de 9297,63 lei, incluzând şi comisionul 
de 1%.

Prin prisma  dispoziţiilor articolului 50,aliniatele 2 şi 3 din aceeaşi lege, reclamanţii au dreptul 
la  restituirea  preţului  actualizat  plătit  cu  ocazia  încheierii  contractului  de  vânzare  cumpărare  nr. 
33690/27.03.21997,  fiind  îndeplinite  condiţiile  impuse  prin  aceste  texte  legale,  întrucât  contractul 
anterior menţionat a fost încheiat,  aşa cum s-a stabilit  prin sentinţa civilă menţionată mai sus,  cu 
încălcarea dispoziţiilor  Legii nr. 112/1995 şi a fost desfiinţat prin hotărârea judecătorească anterior 
menţionată care a rămas definitivă şi irevocabilă.

În consecinţă,  instanţa a obligat pârâtul  Statul Român prin  Ministerul Finanţelor Publice să 
plătească în favoarea reclamanţilor suma de 9297,63 lei preţ actualizat.

Instanţa a apreciat  inadmisibilă cererea reclamanţilor având ca obiect obligarea pârâtului la 
plata preţului de piaţă al apartamentului, cerere întemeiată pe dispoziţiile art.1341 Cod civil, apreciind 
că  normele  cuprinse  in  Legea  10/2001 cu  privire  la   despăgubirile  cuvenite  chiriaşilor  ale  cărora 
contracte de vânzare-cumpărare au fost desfiinţate, constituie norme speciale ce derogă de la dreptul 
comun şi exclus aplicarea normelor din dreptul comun.

Cererea reclamanţilor  întemeiată pe dispoziţiile art. 50 alin 2 ind. 1 şi art. 50 ind. 1 din Legea 
10/2001 este neîntemeiată, întrucât contractul de vânzare-cumpărare al reclamanţilor a fost încheiat cu 
încălcarea Legii 112/1995.

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel, în termen legal, pe de o parte, reclamanţii R.A.I. şi  
R.A.L., iar pe de altă parte, pârâtul Statul Roman prin Ministerul Finanţelor Publice.

 Pârâtul  a solicitat,  în principal,  schimbarea sentinţei,  in sensul respingerii acţiunii ca fiind 
formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă, iar in subsidiar,  schimbarea in parte 
a sentinţei,  in sensul  respingerii cererii  reclamanţilor de obligare a sa la plata sumei reprezentând 
comisionul de 1%. 



În motivare, s-a arătat că instanţa nu a arătat temeiurile pe care se bazează Ministerul Finanţelor 
Publice. 

Excepţia este întemeiată raportat  la prevederile art.  art.  50 (3) din HG nr. 250/2007 pentru 
aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  unitară  a  Legii  10/2001,potrivit  cărora  restituirea 
preţului actualizat plătit de chiriaşii ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu eludarea 
prevederilor Legii nr. 112/1995, au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile 
se face de către Ministerul Finanţelor Publice din fondul extrabugetar constituit în temeiul art. 13 alin. 
6 din Legea nr. 112/1995, cu modificările ulterioare."

Raportat  la  prevederile  legale  mai  sus  citate,  in  spete  de  genul  celei  de  fata,  parte  este 
Ministerul Finanţelor Publice in nume propriu si nu in calitate de reprezentant al Statului Roman.

Sentinţa este nelegală şi in ceea ce priveşte obligarea sa la plata cheltuielilor de judecata,căci 
este  nelegală  obligarea  la  cheltuieli  de judecată  a  unei  persoane fără  calitate  procesuală  pasivă in 
cauză.

O alta critica adusă sentinţei atacate este legata de obligarea paratului si la plata comisionului 
de 1%   deşi   acesta,   aşa   cum   rezulta   din   adresa   cu   numărul 147528/413/09.   07.   2010   a 
Municipiului   Cluj-Napoca   - direcţia economică - nu a fost virat in contul extrabugetar deschis la 
dispoziţia Ministerului Finanţelor Publice.

Reclamanţii au solicitat admiterea cererii lor de obligare a pârâtului la plata preţului de piaţă al 
apartamentului.

În motivarea apelului,  reclamanţii  apelanţi  au invocat următoarele motive de netemeinice şi 
nelegalitate a sentinţei atacate:

Instanţa a apreciat in mod greşit că in speţă nu se aplică dispoziţiile art. 1341 Cod civil,  care 
reprezintă  dreptul  comun in materie  de contracte,  câtă  vreme Legea 10/2001 şi  Legea 1/2009  nu 
restrânge aplicarea acestuia şi in cazul contractelor la care se referă aceste acte normative.

Ori, vânzătorul in culpa la încheierea contractului, in virtutea disp. art. 1337, 1339, 1341  C. 
civil este in acelaşi timp răspunzător de evicţiunea lor, astfel ca reclamanţii sunt îndreptăţiţi cu titlu de 
daune interese atât la restituirea preţului cat si daunelor interese, concretizate prin excedentul valoric in 
timpul evicţiunii., care se traduce prin preţul de piaţă.

Lipsa de diligenţă a condiţiei esenţiale ca bunul să fie in circuitul civil nu poate fi imputată 
cumpărătorilor, cu atât mai mult cu cât cererea de cumpărare  s-a făcut in contextul legislativ  de atunci 
iar vânzătorul era cel care trebuia să verifice  dacă bunul este in circuitul civil. 

In sprijinul lor sunt şi argumentele reţinute de CEDO in cauza Tudor contra României.
In mod greşit a fost respinsă cererea lor ca urmare a formulării de către Trifu Veronica a cererii  

de revendicare,  insă contractul a respectat toate condiţiile prev. de art.9 din Legea 112/1995.
In considerentele deciziei prin care s-a constat nulitatea contractului, nu s-a reţinut încheierea 

contractului cu încălcarea dispoziţiilor legii 112/1995. 
Contractul de vânzare-cumpărare nu a fost încheiat cu încălcarea prevederilor art.14 din Legea 

112/1995, întrucât a fost încheiat după soluţionarea cererii de restituire formulată de fostul proprietar. 
In completarea motivelor de apel depuse la data de 26 aprilie 2012, reclamanţii au solicitat 

instanţei desfiinţarea sentinţei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe, in vederea 
pronunţării soluţiei şi in contradictoriu cu  Ministerul Finanţelor Publice in nume propriu.

In motivare,  reclamanţii   au arătat  că  in privinţa  acţiunii  înregistrată  sub nr./zzz/211/2011 
excepţia  lipsei  calităţii  procesuale  pasive  a  Ministerului  Finanţelor  este  discutabilă,  însă  in  cazul 
acţiunii ce face obiectul dosarului nr.2221/211/2011 ce are ca obiect  restituirea preţului actualizat, 
excepţia lipsei calităţii ii procesuale pasive a Ministerului Finanţelor Publice  este neîntemeiată.

Prin întâmpinarea formulată, reclamanţii R.A.I. şi R.A.L. au solicitat respingerea acestuia ca 
nefondat. 

În susţinerea poziţiei lor procesuale, intimaţii reclamanţi au arătat că susţinerea recurentului că 
în mod greşit s-a respins excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasivă este nefondată, având în vedere 
că obligaţia de restituire a preţului din contractele încheiate în baza Legii 112/1995, desfiinţate prin 
hotărâri  judecătoreşti  este consecinţa  repunerii  părţilor  contractante  în situaţia  anterioară.  În aceste 
contracte parte a fost Statul Român ca vânzător, astfel că acesta este titularul obligaţiei de restituire a 
preţului  încasat  de  la  cumpărător.  Prin  art.  50  alin.  3  din  Legea  10/2001  legiuitorul  a  desemnat 
Ministerul Finanţelor Publice ca executant al obligaţiei de restituire a acestui preţ, obligaţie a cărui 



titular este Statul Român, cum bine a stabilit instanţa de fond. Pe cale de consecinţă, excepţia fost legal  
respinsă, iar critica din recurs este nefondată. 

Tribunalul  Cluj,  prin  decizia  civilă  nr.  294/A/30.05.2012,  pronunţată  în  dosar  nr.  
xxx/211/2009, a respins apelurile reclamanţilor şi pârâtului, menţinând în întregime sentinţa apelată; nu 
au fost acordate cheltuieli de judecată în apel.

Motivând decizia pronunţată, Tribunalul a reţinut în considerentele acesteia, următoarele:
„În ceea ce priveşte apelul declarat de pârâtul Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice, 

pe care îl vom analiza mai înainte de cel al reclamanţilor, având in vedere că vizează excepţia lipsei 
calităţii  procesuale pasive, care potrivit  disp. art.  137 alin 1 Cod pr. civ. trebuie analizată înaintea 
fondului, reţinem următoarele:

Contrar susţinerilor apelantului, prima instanţă a indicat temeiurile de fapt şi de drept pe care 
şi-a întemeiat soluţia dată excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a  Ministerului Finanţelor Publice, 
in cuprinsul încheierii interlocutorii din  28 octombrie 2011.

 Soluţia  dată  de  judecătorie  acestei  excepţii  este  temeinică  şi  legală,  dat  fiind  că  în  speţă  
pretenţia reclamanţilor nu se  limitează la  restituirea preţului actualizat în modalitatea prevăzută de 
art. 50 alin. 1  din Legea 10/2001, ci a avut ca obiect şi  restituirea preţului de piaţă al imobilului.

Această  pretenţie  se întemeiază  pe dispoziţiile  dreptului  comun,  respectiv  ale  Codului  civil 
care  reglementează  răspunderea  vânzătorului  pentru  evicţiune.  Această  răspundere  se  discută  in 
contradictoriu cu vânzătorul care a fost Statul Român,  proprietar al imobilului la data vânzării. 

Separat de aspectul reţinut mai sus, prevederile art. 50 alin 3 din Legea 10/2001 nu arată decât 
sursa financiară din care se face restituirea preţului, respectiv fondul special al Ministerului Finanţelor 
Publice, şi nu indică Ministerul Finanţelor Publice drept pârât in litigiile având ca obiect restituirea 
preţului actualizat. 

Cât priveşte critica apelantului referitoare la cheltuielile de judecată, având in vedere că s-a 
reţinut corect calitatea sa procesuală pasivă, in calitate de parte căzută in pretenţii,  obligarea sa la plata 
cheltuielilor de judecată este conformă cu prevederile art. 274 Cod pr. civ.

În ceea ce priveşte comisionul de 1%, tribunalul reţine că, potrivit  art. 50 alin 1 din Legea 
10/2001,  foştii  chiriaşi  sunt  îndreptăţiţi  la  restituirea  preţului  actualizat,  fără  să  intereseze  din 
perspectiva acestora că o parte din acest preţ a fost reţinut cu titlu de comision al unităţii vânzătoare.

 Deşi  la  momentul  încasării  preţului,  comisionul  nu  a  fost  virat  în  contul  Ministerului 
Finanţelor, acest comision este datorat, aşa cum s-a arătat anterior, de către vânzătorul Statul Român, 
în urma anulării contractului de vânzare-cumpărare, în favoarea cumpărătorilor care l-au achitat,  în 
virtutea principiului repunerii părţilor în situaţia anterioară. 

Pentru aceste considerente tribunalul va respinge ca nefondat recursul declarat de pârâtul Statul 
Român prin Ministerul Finanţelor Publice. 

În ceea ce priveşte apelul   declarat de reclamanţii, tribunalul reţine că, dat fiind că restituirea 
preţului achitat de cumpărători la Legea 112/1995, a căror contracte au fost anulate ulterior, se face în 
temeiul prevederilor Legii 10/2001, aceste prevederi au caracter special şi deci, se aplică cu prioritate 
faţă de prevederile generale ale Codului civil, invocate de către apelanţi. 

În consecinţă, şi actualizarea preţului ce se restituie se face tot în conformitate cu prevederile 
speciale,  astfel  că  soluţia  primei  instanţe  de  acordare  a  sumei  achitate  cu  titlu  preţ  actualizată  cu 
indicele de inflaţie este corectă, fiind în concordanţă cu prevederile art. 50.3 din Normele de aplicare 
ale Legii 10/2001.

Dispoziţiile  de drept comun, ce reglementează răspunderea pentru evicţiune a vânzătorului,  nu 
îndreptăţesc reclamanţii la restituirea preţului de piaţă,  căci  aceste dispoziţii sunt aplicabile în cazul 
unui contract valabil încheiat, nu a unui contract anulat, care este desfiinţat cu efect retroactiv. Ori, în 
privinţa contractului ce a stat la baza prezentei acţiuni s-a constat nulitatea absolută. Aşadar, contractul 
fiind desfiinţat, nu mai poate fi angajată răspunderea pentru evicţiune. 

Contrar susţinerilor reclamanţilor apelanţi,  câtă vreme din cuprinsul cărţii  funciare rezulta că 
fostul proprietar contestă titlul de proprietate  al Statului, şi  de asemenea, că o parte din apartament a 
fost încheiat cu încălcarea  legii, pentru o suprafaţă locativă care nu era in folosinţa  reclamanţilor la 
momentul intrării in vigoare a legii 112/1995, ,  nu poate fi primită susţinerea  reclamanţilor  că Statul  
român  poartă exclusiv vinovăţia încheierii nelegale a contractului de vânzare-cumpărare iar culpa lor 
este exclusă in totalitate. Dimpotrivă, concluzia care se impune din împrejurarea arătată mai sus este 



aceea  că viciul titlului lor fiind la vedere, reclamanţii au cumpărat pe răspunderea lor proprie, situaţie 
in care art. 1340 Cod civil exclude din nou răspunderea vânzătorului pentru evicţiune.

În plus, dat fiind că preţul de vânzare-cumpărare la Legea 112/1995 era mult sub valoarea de 
circulaţie  a  imobilelor  de  la  momentul  respectiv,  reclamanţii  nu  sunt  îndreptăţiţi  la  o  reparaţie 
echivalentă cu valoarea reală de circulaţie a imobilului, ci la repunerea în situaţia anterioară, adică 
restituirea sumei achitată cu titlu de preţ actualizată cu indicele de inflaţie. 

Pentru acelaşi considerent, că valoarea pierdută de cumpărători la Legea 112/1995 a constat în 
achitarea unui sume cu titlu de preţ, dar care  era mult sub valoarea reală a unui apartament, nu pot fi 
reţinute  în  cauză  nici  dispoziţiile  art.  1  din  Protocolul  I  CEDO, invocate  de  apelanţii  reclamanţi, 
întrucât nu au pierdut valoarea reală a unui bun, în privinţa sumei achitate cu titlu de preţ şi actualizată 
fiind admisă cererea de restituire. 

Contrar susţinerilor apelanţilor, in  decizia nr. 253/R/2008 pronunţată de Curtea de Apel Cluj, 
s-a  reţinut  explicit  încheierea  contractului  de  vânzare-cumpărare  cu  încălcarea  dispoziţiilor  Legii 
112/1995, astfel încât acest aspect nu mai poate fi reiterat fără a încălca puterea de lucru judecat.  

Din  considerente  similare  celor  reţinute  in  soluţionarea  apelului  pârâtului,  apreciem 
neîntemeiate solicitările reclamanţilor din completarea motivelor de apel. 

Faţă  de  aceste  considerente  şi  în  temeiul  art.  295 Cod pr.  civ,  ,  tribunalul  va  respinge  ca 
nefondate apelurile declarate in cauză.

Nu vor fi acordate reclamanţilor cheltuielile de judecată in apel, nefiind dovedite”.
Împotriva acestei decizii au declarat recurs, în termen legal, pe de o parte, reclamanţii R.A.I.  

şi R.A.L., iar pe de altă parte, pârâtul Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia  
Generală a Finanţelor Publice Cluj.

Prin  propriul  recurs,  reclamanţii au  solicitat,  în  principal,  desfiinţarea  deciziei  din  apel, 
admiterea apelului  şi  trimiterea cauzei  spre rejudecare către  Judecătoria  Cluj-Napoca,  ca urmare  a 
respingerii  excepţiei  lipsei  calităţii  procesuale  pasive  a  Ministerului  Finanţelor  Publice  în  nume 
propriu; în subsidiar, modificarea deciziei recurate în sensul admiterii petitului de restituire a preţului 
achitat  şi  a  daunelor  interese  constând în  diferenţa  de  valoare  dintre  preţul  achitat  şi  valoarea  de 
circulaţie a imobilului, în baza răspunderii civile pentru evicţiune, reglementată de art. 1337 şi urm. 
C.civ. sau a restituirii preţului apartamentului la valoarea actuală de piaţă, în baza prevederilor Legii  
nr. 10/2001 modificată prin Legea nr. 1/2009; cu plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea recursului s-a arătat  că în mod greşit instanţa de apel a apreciat  că Ministerul 
Finanţelor Publice nu are calitate procesuală pasivă, în nume propriu, în dosarul nr. xxx/211/2009, 
având ca obiect restituirea preţului de vânzare actualizat cu indicele de inflaţie, precum şi împrejurarea 
că în dosarul nr. zzz/211/2011 calitate procesuală pasivă are Statul Român, prin Ministerul Finanţelor 
Publice, în calitatea sa de vânzător al apartamentului în discuţie.

În mod greşit instanţa de fond a apreciat că în speţă nu se aplică dispoziţiile Codului civil, care 
reprezintă dreptul comun în materie de contracte, respectiv prevederile art. 1337 şi urm. C.civ., care 
reglementează răspunderea civilă pentru evicţiune, ci dispoziţiile Legii nr. 10/2001.

În opinia reclamanţilor,  răspunderea pentru evicţiune intervine numai atunci când contractul 
este declarat nul, ca urmare a acţiunii unui terţ, şi nu atunci când fiind valabil încheiat este reziliat sau 
rezoluţionat.

S-a mai  invocat  de către reclamanţi  Legea nr.  1/2009, precum şi dispoziţiile  art.  1341, art.  
1350, art. 1344, art. 1313, art. 1336 şi art. 1337 C.civ., apreciind că Statul Român trebuie să răspundă 
pentru evicţiune, respectiv., să fie obligat la restituirea preţului de circulaţie al imobilului, deoarece 
reclamanţii au fost evinşi tocmai pentru că Statul Român, în calitatea sa vânzător, nu şi-a îndeplinit 
obligaţiile la care s-a angajat contractual.

Prejudiciul efectiv suferit de către reclamanţi, ca urmare a desfiinţării contractului de vânzare-
cumpărare, reprezintă valoarea actuală de circulaţie, respectiv, valoarea de înlocuire a bunului care a 
ieşit din patrimoniul reclamanţilor, iar obligaţia de a suporta această pierdere a bunului revine Statului 
Român, care trebuie să răspundă pentru evicţiune.

Prejudiciul nu poate fi reparat în alt mod, decât prin restituirea valorii actuale de circulaţie a 
imobilului,  pentru  că  preţul  achitat  de  reclamanţi,  la  valoarea  actualizată,  nu  le-ar  putea  permite 
acestora să cumpere un alt imobil în condiţiile de piaţă actuale, asemănător celui pe care l-au cumpărat 
iniţial.



Lipsa de diligenţă asupra condiţiei  existenţiale ca bunul să fie în circuitul civil,  nu poate fi 
imputată cumpărătorilor, care au respectat prevederile art. 9 din Legea nr. 112/1995, şi care ulterior au 
fost privaţi de dreptul de proprietate, circumscriindu-se ipotezei menţionată în Hotărârea Păduraru c/a 
României.

Acceptarea  ofertei  de cumpărare  a  creat  o  ofertă  legitimă  pentru  reclamanţi,  în  exercitarea 
dreptului de proprietate asupra bunului dobândit.

Aşa cum s-a stabilit  în cauza Tudor c/a României,  foştii  chiriaşi pot solicita despăgubiri în 
temeiul Codului civil pentru evicţiune.

Reclamanţii  sunt  îndreptăţiţi  la  restituirea  valorii  de  piaţă  a  imobilului,  întrucât,  la  data 
încheierii contractului de vânzare-cumpărare, au fost respectate în mod neîndoielnic toate condiţiile 
prevăzute de art. 9 şi 14 din Legea nr. 112/1995.

Prin propriul recurs, pârâtul Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia  
Generală a Finanţelor Publice Cluj, a solicitat admiterea recursului, modificarea deciziei atacate, in 
sensul admiterii apelului pârâtului şi, în principal, desfiinţarea în întregime a sentinţei apelate, ca fiind 
pronunţată în contradictoriu cu o persoană fără calitate procesuală pasivă în cauză, respectiv cu Statul 
Român, în nume propriu, iar în subsidiar, desfiinţarea în parte a acesteia, cu consecinţa respingerii 
acţiunii reclamanţilor în ceea ce priveşte acordarea comisionului de 1% şi a cheltuielilor de judecată.

În motivarea recursului s-a arătat că Statul Român nu are calitate procesuală pasivă în cauză, 
întrucât, potrivit art. 50 alin. 3 din Legea nr. 10/2001, restituirea preţului actualizat plătit de chiriaşii 
ale căror contracte de vânzare-cumpărare (..…), se face de către Ministerul Finanţelor Publice, din 
fondul  extrabugetar  constituit  în  temeiul  art.  13  alin.  6  din  Legea  nr.  112/1995,  cu  modificările 
ulterioare.

Prin urmare, calitate procesuală pasivă are Ministerul Finanţelor Publice, în nume propriu.
În  ceea  ce  priveşte  cheltuielile  de  judecată  acordarea  acestora  s-a  făcut  cu  încălcarea 

dispoziţiilor art. 274 alin. 3 şi art. 276 C.pr.civ., întrucât, câtă vreme acţiunea a fost admisă doar în 
parte, şi acestea trebuiau stabilite parţial, nefiind admisibil a se stabili o culpă procesuală a unui pârât  
care nu are nicio legătură în privinţa restituirii preţului actualizat, care potrivit legii,  vizează o altă 
instituţie, distinctă, cu personalitate juridică proprie – Ministerul Finanţelor Publice.

În ceea ce priveşte obligarea Statului Român la plata comisionului de 1%, această obligare este 
nelegală,  întrucât,  acest  comision  nu  a  intrat  în  contul  extrabugetar  deschis  conform  Legii  nr. 
112/1995, astfel încât, nu se poate dispune restituirea comisionului dintr-un cont în care acesta nu a 
intrat niciodată.

Reclamanţii au formulat întâmpinare la recursul pârâtului,  arătând că pârâtul Statul Român, 
prin  Ministerul  Finanţelor  Publice,  are  calitate  procesuală  pasivă  raportat  la  obiectul  dosarului  nr. 
zzz/211/2011, respectiv, în calitatea sa de răspunzător, ca vânzător, pentru evicţiune.

Acţiunea din dosar nr. zzz/211/2011 nu are ca temei legal legea specială, ci dreptul comun, 
respectiv, răspunderea vânzătorului pentru evicţiune, ambii pârâţi, atât Statul Român, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, cât şi Ministerul Finanţelor Publice, trebuind să fie parte în proces.

Dacă pârâtul îşi invocă lipsa calităţii sale procesuale pasive, el nu poate invoca alte motive care 
ţin de soluţionarea fondului cauzei.

În ceea ce priveşte comisionul de 1%, urmează a se stabili mai întâi persoana care trebuie să 
restituie aceste sume.

Recursurile sunt fondate în parte.
Limitele învestirii instanţei  .  
Reclamanţii  au  învestit  instanţa,  în  dosar  nr.  xxx/211/2009,  cu  o  cerere  prin  care,  în 

contradictoriu cu Statul Român, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, au solicitat obligarea acestui 
pârât la restituirea preţului aferent apartamentului nr. 5, situat în Cluj-Napoca, B-dul E., înscris în CF 
nr. 133956, nr. top 16/1/V, la valoarea de piaţă, în conformitate cu Legea nr. 10/2001, astfel cum a fost 
modificată prin Legea nr. 1/2009.

Prin  aceeaşi  cerere  reclamanţii  au  solicitat  obligarea  pârâtului  la  plata  daunelor  morale  de 
50.000 Euro, la plata chiriei în sumă de 5.318 RON, aferentă perioadei 10.09.2008 – martie 2009, pe 
care reclamanţii au achitat-o, de la data încheierii contractului de închiriere cu fostul proprietar căruia i 
s-a restituit locuinţa, şi în continuare, până la data restituirii efective a preţului la valoarea de piaţă.



Pentru  termenul  de  judecată  din  data  de  16.03.2010 reclamanţii  şi-au  precizat  acţiunea,  în 
sensul că doresc să cheme în judecată Ministerul Economiei şi Finanţelor, în nume propriu, iar nu ca 
reprezentant  al  Statului  Român,  solicitând  obligarea  acestuia  la  restituirea  preţului  achitat  de 
reclamanţi pentru cumpărarea apartamentului, actualizat cu indicele de inflaţie.

Ulterior, reclamanţii au depus la dosarul cauzei o nouă precizare de acţiune, pentru termenul de 
judecată din data de 28.10.2011, arătând că îşi menţin doar petitul 1 din acţiunea principală, aşa cum a 
fost precizat în subsidiar prin precizarea de acţiune depusă la dosar, şi că nu mai menţin petitele 2 şi 3 
din cererea principală, referitor la daunele morale şi la plata chiriei.

Cu alte cuvinte, în dosar nr. xxx/211/2009 instanţa a rămas învestită cu cererea formulată de 
reclamanţi,  în  contradictoriu  cu  Ministerul  Finanţelor  Publice,  având ca  obiect  restituirea  preţului 
achitat de reclamanţi pentru cumpărarea apartamentului, actualizat cu indicele de inflaţie.

În  dosar  nr.  zzz/211/2011  reclamanţii,  în  contradictoriu  cu  pârâtul  Ministerul  Finanţelor 
Publice, au solicitat instanţei obligarea acestui pârât la restituirea preţului achitat de reclamanţi pentru 
cumpărarea apartamentului,  actualizat cu indicele de inflaţie la data plăţii,  cu dobânda legală de la 
pronunţarea sentinţei şi până la plata efectivă; obligarea pârâtului la plata de daune interese constând în 
diferenţa dintre valoarea actualizată a preţului achitat  şi valoarea de circulaţie a bunului;  obligarea 
pârâtului la daune morale în sumă de 10.000 Euro.

Pentru termenul de judecată din 26.08.2011, în dosar nr. zzz/211/2011, reclamanţii şi-au extins 
acţiunea faţă de Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, arătând că Statul Român are calitate 
procesuală pasivă în cauză, întrucât el este cel care a încasat preţul obţinut în urma vânzării, arătând 
totodată  că înţeleg  să renunţe la petitul  3 din cerere privitor  la  daunele morale  şi  îşi  menţin doar 
petitele  1  şi  2  din  cererea  iniţială  din  acest  dosar,  însă,  doresc  să  precizeze  valoarea  pretenţiilor 
solicitate prin petitul 2, la suma de 100.000 lei.

La  termenul  de  judecată  din  data  de  21.10.2011  în  dosar  nr.  zzz/211/2011,  reprezentanta 
reclamanţilor a arătat că înţelege să nu mai susţină petitele 2 şi 3 privitoare la chirie şi daune morale.

La  acelaşi  termen  de  judecată  s-a  pus  în  discuţie  excepţia  de  conexitate  a  dosarului  nr. 
zzz/211/2011  cu  dosarul  nr.  xxx/211/2009,  excepţie  admisă  la  termenul  de  judecată  din  data  de 
28.10.2011, prin încheierea civilă nr. 16674/28.10.2011.

Prin urmare, în dosar nr. zzz/211/2011, anterior conexării, instanţa a rămas învestită doar cu 
două petite : petitul 2, având ca obiect obligarea Statului Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, la 
diferenţa dintre valoarea reactualizată a preţului achitat şi valoarea de circulaţie a bunului, respectiv, cu 
petitul 1, având ca obiect obligarea pârâtului Ministerul Finanţelor Publice la restituirea preţului achitat 
de reclamanţi  pentru cumpărarea apartamentului,  actualizat cu indicele de inflaţie la data plăţii,  cu 
dobânda legală de la pronunţarea sentinţei şi până la plata efectivă;  petitul 3 fiind anulat ca netimbrat.  
(f. 65, 3, 62-64).

După  conexare,  în  dosar  nr.  xxx/211/2009,  la  termenul  de  judecată  din  27.01.2012, 
reprezentanta  reclamanţilor  a  arătat  că  înţelege  să  susţină  în  continuare  petitul  2,  din  dosarul  nr. 
zzz/211/2011, referitor la diferenţa dintre preţul achitat şi valoarea actualizată a imobilului, care se 
ridică la suma de 200.000 lei.

Pentru termenul de judecată din 17.02.2012, reclamanţii au depus o nouă precizare de acţiune, a 
petitului  2 din acţiunea zzz/211/2011,  întemeiat  pe răspunderea pentru evicţiune a Statului Român 
(prin  Ministerul  Finanţelor  Publice),  solicitând  obligarea  acestuia  la  suma  de  240.702  RON, 
reprezentând diferenţa dintre valoarea actuală de circulaţie a apartamentului, în sumă de 250.000 RON, 
stabilită prin expertiza efectuată de expert B.G., şi preţul actualizat cu indicele de inflaţie, în sumă de 
9298 RON, stabilită prin expertiza suplimentară stabilită de expert contabil A.D.

Prin  urmare,  în  dosar  nr.  xxx/211/2009  instanţa  a  rămas  în  final  învestită  cu  cererea 
reclamanţilor, formulată în contradictoriu cu Ministerul Finanţelor Publice în nume propriu, având ca 
obiect restituirea preţului achitat de reclamanţi pentru apartamentul litigios, actualizat cu indicele de 
inflaţie, iar în dosarul nr. zzz/211/2011, conexat cu dosarul nr. xxx/211/2009, instanţa a rămas în final 
învestită cu cererea aceloraşi reclamanţi, formulată în contradictoriu cu Statul Român, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, având ca obiect răspunderea pentru evicţiune a Statului Român prin Ministerul 
Finanţelor  Publice,  respectiv,  obligarea  acestuia  la  suma de  240.702 RON, reprezentând  diferenţa 
dintre valoarea actuală de circulaţie a apartamentului, în sumă de 250.000 RON, stabilită prin expertiza 
efectuată de expert B.G., şi preţul actualizat cu indicele de inflaţie, în sumă de 9298 RON, stabilită 



prin  expertiza  suplimentară  stabilită  de  expert  contabil  A.D.,  precum şi  cu  petitul  1  –  la  a  cărui 
judecare  reclamanţii  nu  au  renunţat  niciodată  -,  având  ca  obiect  obligarea  pârâtului  Ministerul 
Finanţelor Publice,  în nume propriu, la restituirea preţului achitat  de reclamanţi  pentru cumpărarea 
apartamentului, actualizat cu indicele de inflaţie la data plăţii,  cu dobânda legală de la pronunţarea 
sentinţei şi până la plata efectivă.

La termenul de judecată din data de 28.10.2011 instanţa, din oficiu, a invocat excepţia lipsei 
calităţii  procesuale  pasive  a  Statului  Român,  prin  Ministerul  Finanţelor  Publice,  în  dosarul  nr. 
zzz/211/2011, şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Ministerul Finanţelor Publice, în 
final, respingând prima excepţie şi admiţând-o pe cea de a doua.

Excepţia  lipsei  calităţii  procesuale  pasive  a  Statului  Român,  prin  Ministerul  Finanţelor  
Publice,  în  acţiunea având ca obiect  restituirea preţului  de vânzare achitat  de reclamanţi  pentru  
apartamentul litigios, actualizat cu indicele de inflaţie  .  

Petitul având ca obiect restituirea preţului de vânzare achitat de reclamanţi pentru apartamentul 
litigios, actualizat cu indicele de inflaţie, a fost întemeiat în drept de către reclamanţi pe prevederile  
Legii nr. 10/2001, aşa cum ea a fost modificată prin Legea nr. 1/2009.

Potrivit art. 50 alin. 2 din Legea nr. 10/2001 actualizată până la data de 1 aprilie 2007, cererile 
sau acţiunile în justiţie privind restituirea preţului actualizat plătit de chiriaşii ale căror contracte de 
vânzare-cumpărare,  încheiate  cu  eludarea  prevederilor  Legii  nr.  112/1995,  au  fost  desfiinţate  prin 
hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, sunt scutite de taxe de timbru.

Alin. 3 al aceluiaşi art. 50 prevede că restituirea preţului actualizat plătit de chiriaşii ale căror 
contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările 
şi completările ulterioare, au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, se face 
de către Ministerul Finanţelor Publice din fondul extrabugetar constituit în temeiul art. 13 alin. 6 din 
Legea nr. 112/1995, cu modificările ulterioare.

Prin urmare, art. 50 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 10/2001, actualizată până la data de 01.04.2007, 
permitea chiriaşilor ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu eludarea prevederilor Legii 
nr.  112/1995,  au  fost  desfiinţate  prin  hotărâri  judecătoreşti  definitive  şi  irevocabile,  să  solicite 
restituirea  preţului  actualizat  plătit,  restituire  care  urma  să  se  facă  de  către  Ministerul  Finanţelor 
Publice, din fondul extrabugetar constituit în temeiul art. 13 alin. 6 din Legea nr. 112/1995.

Legea nr. 1/2009 a adus modificări Legii nr. 10/2001, în speţă, interesând însă dispoziţiile art. 
18 din Legea nr. 1/2009, prin care, după art. 50 din Legea nr. 10/2001 a fost introdus un nou articol, 
art. 501, cu următorul cuprins: 

„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  conform standardelor 
internaţionale de evaluare”, valoarea despăgubirilor prevăzute la art. 501 alin. 1 urmând să fie stabilită, 
potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol, prin expertiză.

Legea nr. 1/2009 nu a abrogat art.  50 din Legea nr. 10/2001, în prezent în textul Legii  nr. 
10/2001 republicată şi actualizată până la data de 12.10.2009, coexistând atât textul art. 50, cât şi art. 
501 .

Rezultă, aşadar, din analiza celor două texte legale, art. 50 şi art. 501  din Legea nr. 10/2001 
republicată, că în prezent, un proprietar al cărui contract de vânzare-cumpărare a fost desfiinţat printr-o 
hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă are posibilitatea de a se adresa instanţei de judecată, 
fie cu o cerere prin care să solicite restituirea preţului actualizat pe care l-a plătit – în situaţia în care 
contractul  său de vânzare-cumpărare a fost  încheiat  cu eludarea prevederilor  Legii  nr. 112/1995 -, 
cerere întemeiată în acest caz pe prevederile art. 50 alin. 2 din Legea nr. 10/2001 republicată, fie cu o 
cerere prin care să solicite restituirea preţului de piaţă al imobilelor – în situaţia în care contractul de 
vânzare-cumpărare a fost încheiat cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995 -, cerere întemeiată în 
această ipoteză pe prevederile art. 501  şi art. 50 alin. 21 din aceiaşi lege.

Prin  urmare,  calitatea  procesuală  pasivă  în  restituirea  preţului  de  vânzare  actualizat  revine 
Ministerului Finanţelor Publice, în nume propriu, din fondul extrabugetar constituit în temeiul art. 13 
alin. 6 din Legea nr. 112/1995, cu modificările ulterioare.

Pe cale de consecinţă, cererea din dosar nr. xxx/211/2009, având ca obiect restituirea valorii 
actualizate a preţului de vânzare achitat de reclamanţi în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 



33690/27.03.1997,  încheiat  în  temeiul  Legii  nr.  112/1995,  trebuia  judecată  în  contradictoriu  cu 
Ministerul Finanţelor Publice, în nume propriu, iar nu cu Statul Român, prin Ministerul Finanţelor 
Publice, aşa cum nelegal s-a procedat de către instanţa de fond, soluţie menţinută nelegal şi de către 
instanţa de apel.

Aceeaşi  este  situaţia  şi  în  cazul  petitului  1  din  cererea  conexată,  obiect  al  dosarului  nr. 
zzz/211/2011,  având ca obiect obligarea pârâtului Ministerul Finanţelor Publice, în nume propriu, la 
restituirea preţului achitat de reclamanţi pentru cumpărarea apartamentului, actualizat cu indicele de 
inflaţie la data plăţii, cu dobânda legală de la pronunţarea sentinţei şi până la plata efectivă.

Drept  urmare,  Curtea  constată  că  atât  recursul  reclamanţilor,  cât  şi  recursul  pârâtului,  sunt 
fondate  în  parte,  în  limita  acelor  motive  prin care se critică  calitatea  procesuală  pasivă a Statului 
Român  prin  Ministerul  Finanţelor  Publice,  respectiv,  greşita  reţinere  a  excepţiei  lipsei  calităţii 
procesuale pasive a Ministerului Finanţelor Publice, în nume propriu.

Întrucât aceste cereri ale reclamanţilor, din ambele dosare, au fost soluţionate în contradictoriu 
cu  o  persoană  lipsită  de  calitate  procesuală  pasivă,  respectiv,  cu  Statul  Român  prin  Ministerul 
Finanţelor Publice, deşi ea trebuia judecată în contradictoriu cu Ministerul Finanţelor Publice, în nume 
propriu,  Curtea constată  că,  în aceste limite,  soluţia  instanţei  de apel este nelegală,  astfel  încât,  în 
temeiul art.  304 pct. 9 şi art.  312 alin. 3 teza a II-a şi art.  312 alin. 5 teza I C.pr.civ.,  se impune  
admiterea în parte a ambelor recursuri, casarea în parte a deciziei recurate, iar ca urmare a rejudecării, 
admiterea în parte a apelului reclamanţilor şi a apelului pârâtului – în limitele acestui motiv de recurs -, 
cu consecinţa desfiinţării în parte a sentinţei apelate, în temeiul art. 297 alin. 1 teza I C.pr.civ., şi a 
trimiterii cauzei la Judecătoria Cluj-Napoca, pentru rejudecarea petitelor 1 din ambele acţiuni, având 
ca    obiect  obligarea  pârâtului  Ministerul  Finanţelor  Publice,  în  nume propriu,  la  restituirea   
preţului  de vânzare  achitat  de reclamanţi  în temeiul  contractului  de  vânzare-cumpărare nr. 
33690/27.03.1997,  actualizat  cu indicele  de inflaţie  ,  urmând  ca  această  rejudecare  să  se  facă  în   
contradictoriu cu Ministerul Finanţelor Publice în nume propriu.

Cu privire la motivul din recursul pârâtului vizând plata comisionului de 1%  .  
Potrivit art. 13 alin. 6 lit.  a din Legea nr. 112/1995, la dispoziţia Ministerului Finanţelor se 

constituie fondul extrabugetar pentru asigurarea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 112/1995, 
care se va alimenta din sumele obţinute din vânzarea apartamentelor care nu s-au restituit în natură, 
reprezentând plăţi integrale, avansuri, rate şi dobânzi, după deducerea comisionului de 1% din valoarea 
apartamentelor.

Art. 9 alin. 5 din aceeaşi lege prevedea că, comisionul unităţilor specializate, care evaluează şi 
vând apartamente, este de 1% din valoarea acestora.

În speţă, vânzarea apartamentului către reclamanţi s-a făcut de către SC Construct Ardealul SA, 
ca mandatar al Consiliului Local Cluj-Napoca, astfel încât, comisionul de 1% prevăzut de art. 9 alin. 5 
din Legea nr. 112/1995 a intrat în contul acestuia, iar nu în fondul extrabugetar constituit la dispoziţia 
Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu art. 13 alin. 6 lit. a din Legea nr. 112/1995.

Prin  urmare,  este  fondată  susţinerea  pârâtului  recurent,  în  sensul  că  nu  poate  fi  obligat  la 
restituirea comisionului de 1%, însă această cererea urmează să fie analizată de către instanţa de fond, 
în  rejudecare,  în  cadrul  procesual  legal  fixat,  în  contradictoriu  cu  persoana  care  justifică  calitate 
procesuală pasivă în cererea reclamanţilor, conform celor anterior expuse.

Cu privire  la  motivul  de recurs,  din recursul  pârâtului,  referitor  la  greşita  sa obligare  la  
cheltuieli de judecată  .  

Curtea  constată  că  acest  motiv  de  recurs  intră  sub  incidenţa  excepţiei  inadmisibilităţii,  în 
virtutea principiului omisso medio, consacrat de art. 282 alin. 1 coroborat cu art. 299 alin. 1 C.pr.civ., 
având în vedere că doar prin hotărârea primei instanţe pârâtul a fost obligat la cheltuieli de judecată 
către reclamanţi, în timp ce, în decizia instanţei de apel nu s-a dispus în sarcina pârâtului recurent nicio 
obligaţie de plată a vreunor cheltuieli de judecată în favoarea reclamanţilor.

Oricum, faţă de soluţia de casare cu trimitere spre rejudecare, urmează ca instanţa de rejudecare 
să  aibă  în  vedere  şi  cheltuielile  de  judecată  ce  se  cuvin  reclamanţilor,  respectiv  ce  urmează  a  fi 
suportate de către Ministerul Finanţelor Publice.

Cu privire la motivele de recurs, din recursul reclamanţilor, vizând temeinicia cererii lor de  
obligare a Statului Român, prin Ministerul Finanţelor Publice,  la despăgubiri pentru evicţiune,  în  
condiţiile Codului civil  .  



Nefondată  este  susţinerea  reclamanţilor  conform  căreia,  este  întemeiată  cererea  lor   în 
despăgubiri pentru evicţiune în temeiul Codului civil, respectiv, în temeiul art. 1337,art. 1341, 1350, 
1344, 1313, 1336 C.civ., în condiţiile în care, pentru antrenarea acestei forme de răspunderi, ar fi fost 
necesar să nu existe o reglementare specială în domeniu.

Răspunderea civilă pentru evicţiune, reglementată de art. 1337 şi urm. C.civ., reprezintă dreptul 
comun în materie,  legea generală, în timp ce, în situaţia chiriaşilor ale căror contracte de vânzare-
cumpărare au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti irevocabile, răspunderea vânzătorului, chiar 
dacă vânzătorul a fost Statul Român, este antrenată în temeiul unei legi speciale, Legea nr. 10/2001, 
modificată prin Legea nr. 1/2009, lege specială care precizează, totodată,  în mod expres, cine va avea 
calitate procesuală pasivă în astfel de acţiuni.

Este  ştiut  faptul  că,  întotdeauna,  potrivit  principiului  specialia  generalibus  derogant,  legea 
specială are prioritate de aplicare faţă de legea generală, cu alte cuvinte, concursul dintre legea specială 
şi legea generală se rezolvă în favoarea legii speciale.

Or, Codul civil reprezintă legea generală, în timp ce Legea nr. 10/2001, modificată prin Legea 
nr. 1/2009, reprezintă legea specială, având deci prioritate de aplicare această lege specială, faţă de 
Codul Civil.

Cu  alte  cuvinte,  numai  în  cadrul  legal  reglementat  de  legea  specială  reclamanţii  îşi  pot 
valorifica eventualul drept la despăgubiri, în condiţiile şi după distincţiile expres şi limitativ prevăzute 
de Legea nr. 10/2001, modificată prin Legea nr. 1/2009.

Este reală susţinerea reclamanţilor recurenţi, în sensul că obligaţia de garanţie pentru evicţiune 
revine vânzătorului în condiţiile art. 1336-1337 C.civ. şi următoarele, dacă sunt întrunite mai multe 
cerinţe, respectiv, să existe o tulburare de drept provenind de la un terţ, această tulburare să aibă o 
cauză  anterioară  vânzării,  iar  tulburarea  să  nu  fi  fost  cunoscută  de  cumpărător  la  data  încheierii 
contractului, dar nu este mai puţin adevărat că în speţă nu sunt aplicabile dispoziţiile Codului civil, ci  
dispoziţiile legii speciale, Legea nr. 10/2001, modificată prin Legea nr. 1/2009.

În speţă, nu este vorba despre o acţiune în răspundere pentru evicţiune pe dreptul comun, aşa 
cum nefondat apreciază reclamanţii,  ci  despre o acţiune specială,  fundamentată pe un text de lege 
special, respectiv pe prevederile Legii nr. 10/2001, astfel cum aceasta a fost modificată prin Legea nr. 
1/2009, dispoziţii speciale care nu au nimic comun şi care nu trebuie confundate cu dispoziţiile din 
legea generală care reglementează garanţia pentru evicţiune.

Nu poate fi reţinută susţinerea recurenţilor reclamanţi, în sensul că instanţa de fond şi instanţa 
de apel au încălcat prevederile art. 1 din Protocolul adiţional 1 la Convenţie, câtă vreme, recurenţii,  
neavând  un drept  de  proprietate  legal  şi  valabil  stabilit,  asupra  apartamentului  litigios  -,  conform 
Deciziei Curţii de Apel Cluj nr. 253/R/28.01.2008, pronunţată în dosar nr. 2156/33/2007 (f. 9 dosar 
fond) -, aceştia nu se pot prevala de existenţa,  în patrimoniul lor, a unui „bun”, în înţelesul art.  1 
paragraf 1 din Protocolul Adiţional 1 la Convenţie.

Având în vedere jurispudenţa C.E.D.O., stabilită în Hotărârea pronunţată în Cauza Balhous 
contra Republicii Cehe, este de subliniat faptul că există o diferenţă esenţială între „simpla speranţă” la 
a  obţine o anumită  pretenţie  concretă,  respectiv,  de restituire  a unui anumit  cuantum bănesc către 
reclamanţi,  oricât  de rezonabilă  ar fi  aceasta,  şi  „speranţa legitimă”,  care trebuie să aibă o natură 
concretă, întemeiată pe o dispoziţie legală sau pe o hotărâre judecătorească. 

Cele statuate de Curte în jurisprudenţa sa, în cauza Păduraru contra României, nu pot fi aplicate 
mutatis  mutandis  în  prezenta cauză,  dat  fiind că în cauza Păduraru a  fost  avută în vedere situaţia 
foştilor  proprietari  ai  imobilului  preluat  de stat,  Curtea statuând în sensul că în  cazul  persoanelor 
proprietare ale unor imobile pe care statul şi le-a însuşit fără titlu valabil,  îşi păstrează calitatea de 
proprietari, în temeiul art. 2 alin. 2 din Legea nr. 10/2001 atunci în vigoare, nefiind vorba de un nou 
drept, ci de recunoaşterea explicită şi retroactivă a vechiului drept (paragraf 84).

În  ceea  ce  priveşte  jurisprudenţa  C.E.D.O.,  în  cauza  Răţeanu  contra  României,  Curtea 
Europeană a considerat că „în contextul legislativ român, vânzarea de către stat a unui bun al altuia  
unor terţi de bună-credinţă, chiar dacă aceasta este anterioară confirmării în justiţiei în mod definitiv al 
dreptului de proprietate al celuilalt, însoţită de lipsa totală de despăgubiri a fostului proprietar, apare ca 
o privare de bunuri, contrară art. 1 din Protocolul 1” (paragraful 23) statuare care, evident, îi are în 
vedere tot  pe foştii  proprietari,  nu pe foştii  chiriaşi  aflaţi  în situaţie  similară  cu a  recurenţilor  din 
prezenta cauză.



De altfel, întreaga jurisprudenţă C.E.D.O. citată de recurenţi, analizează cu precădere incidenţa 
art. 1 din Protocolul 1, din perspectiva fostului proprietar deposedat abuziv de stat.

Drept urmare, Curtea constată că nu poate fi reţinută în cauză încălcarea art. 1 din Protocolul 1, 
aşa cum nefondat susţin recurenţii.

Neavenită este şi susţinerea reclamanţilor, în sensul că,  dacă li s-ar restitui doar preţul pe care 
l-au plătit, actualizat cu inflaţia, nu ar avea posibilitatea să-şi cumpere, în actualele condiţii ale pieţei 
imobiliare, un alt imobil asemănător celui pe care l-au cumpărat iniţial,  câtă vreme, preţul de vânzare-
cumpărare achitat de foştii chiriaşi la data cumpărării apartamentelor în temeiul Legii nr. 112/1995 era 
unul  de protecţie  socială  ,  derizoriu,  raportat  la  preţurile  reale  practicate  la  acel  moment  pe piaţa 
imobiliară. 

Cu  alte  cuvinte,  respectivul  preţ  de  protecţie  socială,  atunci  achitat  de  reclamanţi  pentru 
imobilul litigios, nu le-ar fi permis efectiv şi real acestora să achiziţioneze nici atunci (– pentru un 
astfel  de preţ  derizoriu -) un apartament tranzacţionat  la preţul real de circulaţie  practicat  pe piaţa 
imobiliară.

În ceea ce priveşte eventuala incidenţă în cauză a jurisprudenţei CEDO statuată în Cauza  
Tudor contra României.

Curtea  apreciază  că  cele  statuate  în  Hotărârea  din  24 martie  2009,  în  Cauza  Tudor  Tudor 
împotriva României (publicată în M. Of. nr. 778/13/11.2009, nu sunt aplicabile mutatis mutandis în 
prezenta cauză, dat fiind faptul că, atât  starea de fapt, cât şi starea de drept, din cele două situaţii, sunt 
diferite.

Astfel,   în  această  Hotărâre  s-a  reţinut,  ca  stare  de fapt,  că   reclamantului  nu i  s-a  anulat 
contractul de vânzare-cumpărare, încheiat în baza Legii nr. 112/1995, ci,  prin decizia definitivă din 
data  de 28 ianuarie  2003, Curtea  de Apel  Bucureşti  a  dispus ca reclamantul  să  îi  predea fostului 
proprietar, de la care imobilul fusese naţionalizat şi care promovase acum o acţiune în revendicare,  
posesia asupra apartamentului. 

Instanţa a statuat că titlul de proprietate al fostului proprietar, astfel cum fusese confirmat prin 
decizia   judecătorească  definitivă  din  23  mai  1997,  prevala  asupra  contractului  de  cumpărare  al 
reclamantului. 

 Curtea a mai reţinut că reclamantul s-a plâns, totodată, de faptul că, din cauză că instanţele 
interne au preferat titlul de proprietate al fostului proprietar faţă de al său, îi este imposibil în prezent 
să îşi exercite dreptul de proprietate asupra apartamentului, cu încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la 
Convenţie.

Este adevărat că s-a stabilit de către Curte ( paragraful  38) că  „în cauza de faţă, instanţele  
interne  au comparat  titlurile  de proprietate  prezentate  de reclamant  şi  de fostul  proprietar  şi  au  
hotărât să acorde prioritate titlului fostului proprietar. Astfel, Curtea de Apel Bucureşti nu a anulat  
titlul  de  proprietate  al  reclamantului,  şi  nici  nu  i-a  acordat  vreo  despăgubire  pentru  pierderea  
suferită.
Cu toate acestea, reclamantul, care nu îşi mai poate folosi în mod valabil titlul de proprietate, poate  
solicita despăgubiri din partea vânzătorului, în temeiul Codului civil, pentru evicţiune, fie chemând în  
garanţie statul în procesul intentat împotriva sa, fie prin introducerea unei acţiuni separate în acest  
sens.  Jurisprudenţa  trimisă  de  Guvern  indică  o  practică  internă  consecventă  de  acordare  de  
despăgubiri în cauze similare cu cea de faţă. Prin urmare, calea de atac este disponibilă atât în teorie,  
cât  şi  în  practică”,  dar  nu  este  mai  puţin  adevărat  că  aceste  alegaţii  ale  Curţii  vizează  ipoteza 
particulară în care nu a fost anulat titlul de proprietate al reclamantului.

Or, în prezenta speţă, contractul de vânzare-cumpărare încheiat de reclamanţi în baza legii nr. 
112/1995 a fost constatat nul printr-o hotărâre judecătoreasă definitivă şi irevocabilă.

Totodată, Curtea a statuat (paragraful 42) că,  „deşi legea retrocedării nu prevede o acţiune  
specifică împotriva Statului  pentru persoane aflate în situaţia reclamantului  – adică persoane ale  
căror contracte de vânzare-cumpărare nu au fost desfiinţate  (s.n.) –„ totuşi, calea de atac care ar 
putea fi suficientă pentru a asigura o reparaţie în situaţii precum ce a reclamantului Tudor, ar fi ce 
oferită de Codul Civil.

Prin urmare, Curtea constată că situaţia particulară a reclamanţilor din cauza pendinte – cărora 
contractul  de  vânzare-cumpărare  încheiat  în  baza  Legii  nr.  112/1995  le-a  fost  desfiinţat  printr-o 



hotărâre judecătorească definitivă şi  irevocabilă  -  ,   diferă  net  de ipoteza reţinută  în Cauza Tudor 
contra României

Cu privire la motivul de recurs, din recursul reclamanţilor, prin care se invocă, practic, buna  
lor credinţă, concomitent cu reaua credinţă a Statului la momentul încheierii contractului de vânzare-
cumpărare.

Textul art. 501 şi textul art. 50 alin. 21 din Legea nr. 10/2001 republicată, are în vedere ipoteza 
în  care  a  existat  un  contract  de  vânzare-cumpărare  încheiat  cu  respectarea  prevederilor  Legii  nr. 
112/1995, contract desfiinţat ulterior printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.

Se pune firesc întrebarea ce anume înseamnă sintagma „respectarea Legii nr. 112/1995”, cum 
anume  trebuie  interpretată  aceasta,  în  condiţiile  în  care,  în  actualul  cadru  procesual  nu  se  poate 
rediscuta valabilitatea contractului de vânzare-cumpărare.

Pentru o atare finalitate, chiar dacă nu se mai poate repune în discuţie valabilitatea contractului 
de vânzare-cumpărare,  este necesar să se facă o scurtă trimitere la dispoziţiile Legii  nr. 112/1995,  
pentru a se putea reaminti ce anume prevedea acest act normativ cu privire la posibilitatea acordată 
chiriaşilor de a cumpăra apartamentul ce făcea obiectul acestei legi.

Potrivit art. 1 din această lege făceau obiectul acestei legi imobilele cu destinaţia de locuinţe, 
fosta proprietate a unor persoane fizice, trecute cu destinaţia de locuinţe în proprietatea Statului, după 
6 martie 1945, cu titlu şi care se aflau în posesia Statului sau a altor persoane juridice la data de 22 
decembrie  1989,  în  noţiunea  de  titlu  fiind  inclus,  prin  textul  art.  1  alin.  2  din  H.G.  nr.  20/1996,  
modificată  prin H.G.  nr.  11/2007,  şi  Decretul  nr.  92/1950,  în  baza căruia  Statul  Român a preluat 
imobilul litigios.

Apoi, era necesar ca cel care cumpăra un apartament ce făcea obiectul Legii nr. 112/1995 să fie 
titularul  unui  contract  de  închiriere  valabil  încheiat  la  momentul  intrării  în  vigoare  a  Legii  nr. 
112/1995, în acest sens dispunând art. 9 alin. 1 din Legea nr. 112/1995, să opteze pentru cumpărarea 
apartamentului pe care îl ocupa cu titlu de chirie după expirarea termenului prevăzut la art. 14 din lege 
– este termenul de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii în care persoanele îndreptăţite puteau depune 
cereri în temeiul Legii nr. 112/1995, termen care s-a împlinit la 29 iulie 1996 -, imobilul să nu fie 
exceptat de la vânzare în temeiul art. 10 din Legea nr. 112/1995.

Desigur, în esenţă, dacă toate aceste cerinţe au fost respectate cu ocazia încheierii contractului 
de vânzare-cumpărare, se poate aprecia în sensul că respectivul contract de vânzare-cumpărare a fost 
încheiat cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995.

În speţă, aşa cum rezultă din considerentele deciziei civile nr. 253/R/28.01.2008, pronunţată de 
Curtea de Apel Cluj în dosar nr. 2156/33/2007, constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-
cumpărare  al  reclamanţilor  recurenţi  s-a  dispus  practic  pentru  cauză  ilicită  şi  pentru  încălcarea 
prevederilor art. 2 alin. 1 lit. c şi art. 2 alin. 2 din H.G. nr. 11/1997, reţinându-se în considerentele 
acestei decizii că în cartea funciară a imobilului nr. 2181 Cluj-Napoca, încă din data de 24.06.1993, 
sub B 20, era notată  prima acţiune în revendicare,  promovată de fosta proprietară a imobilului pe 
dreptul comun.

S-a mai reţinut în considerentele acestei hotărâri că orice discuţie în legătură cu buna ori reaua 
credinţă a pârâţilor cumpărători este inutilă, în raport de preluarea imobilului în litigiu fără titlul valabil 
şi de notarea acţiunii în revendicare în CF.

Pe cale de consecinţă, Curtea apreciază că în mod legal s-a reţinut de către instanţa de fond, 
soluţie legal menţinută de către  instanţa de apel,  că reclamanţii  sunt îndreptăţiţi  doar la restituirea 
preţului de vânzare-cumpărare pe care l-au plătit, actualizat cu inflaţia,  iar nu şi la restituirea  valorii 
actuale de circulaţie a imobilului.

Însă,  Curtea  constată,  totodată,  că  soluţionarea  acestei  cereri  a  reclamanţilor  s-a  făcut  în 
contradictoriu cu o persoană care nu are calitate procesuală pasivă, respectiv cu Statul Român prin 
Ministerul Finanţelor Publice, deşi trebuia judecată în contradictoriu cu Ministerul Finanţelor Publice 
în nume propriu.

Drept  urmare,  în  temeiul  argumentelor  anterior  precizate  şi  a  prevederilor  art.  312 alin.  1 
C.pr.civ., Curtea constată că se impune respingerea restului motivelor din recursul reclamanţilor.

Cheltuielile  de  judecată  ocazionate  reclamanţilor  vor  fi  avute  în  vedere  de  instanţa  de 
rejudecare.

 



35. Autoritate de lucru judecat. Cerere formulată oral, după acordarea 
cuvântului pe fond, respinsă pentru nerespectarea condiţiilor de exercitare a 
cererii reconvenţionale. Inexistenţa autorităţii de lucru judecat, raportat la 
hotărârea judecătorească prin care a fost respinsă o cerere, ca neformulată 

procedural
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 78/R din 11 ianuarie 2013 

Prin sentinţa civilă nr. 748 din 22 martie 2012 a Judecătoriei Vişeu de Sus s-a respins excepţia 
autorităţii de lucru judecat, invocată de pârâţi. 

S-a admis acţiunea civilă intentată de reclamanta  S.V., în contradictoriu cu pârâţii O.G., O.I., 
O.G., M.F., G.M., O.A. şi B.A. şi în consecinţă s-a dispus anularea încheierii de carte funciară nr. 
2698/03.04.2008,  dată  în  baza  sentinţei  civile  nr.  279  din  05.02.2007  şi  a  încheierii  din  data  de 
28.01.2008, pronunţate în dosarul nr. 182/336/2007 şi restabilirea situaţiei anterioare prin rectificarea 
cărţii funciare nr. 51249 Vişeu de Sus provenită din conversia de pe hârtie CF nr. 10042 Vişeu de Sus, 
sub nr. cadastral 7877.

Cu privire  la  excepţia  invocată  de pârâţi,  în  conformitate   cu prevederile  art.  137 C. pr.c., 
prealabil judecării fondului acţiunii, instanţa de fond s-a pronunţat cu prioritate  asupra excepţiilor de 
procedură şi asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii.

Instanţa a reţinut că excepţia autorităţii de lucru judecat este o excepţie de fond, peremptorie şi 
absolută, care presupune existenţa unei triple identităţi: de părţi, de obiect şi de cauză, fiind necesar ca 
primul litigiu să fi fost soluţionat pe fond, să fi existat o judecată în contradictoriu, neputând avea acest 
caracter  hotărârile  de anulare  sau respingere  fără  intrare  în  fond.  Altfel  spus,  autoritatea  de lucru 
judecat  nu  poate  rezulta  decât  dintr-o  hotărâre  care  a  soluţionat  în  fond  litigiul  ,  nicidecum  din 
soluţionarea pe cale de excepţie a unui proces.

Analizând Decizia  nr.334/R a Tribunalului Maramureş, pronunţată în dosarul nr. xxx/336/2010 
al acestei instanţe, având ca obiect uzucapiune, instanţa a constatat că în considerentele acesteia s-a 
arătat că, în mod greşit instanţa de fond a admis o aşa-numită cerere reconvenţională formulată oral de 
către  pârâţi  (printre  aceştia  fiind  şi  reclamanta  din  prezentul  dosar),  deoarece  după  acordarea 
cuvântului  pe  fond  orice  cereri  noi  formulate,  chiar  şi  în  scris,  netimbrate  şi  nediscutate  în 
contradictoriu, cu atât mai mult  oral,  cu nerespectarea disp.art.119 al.2,3 C.pr.c.,  nu pot fi luate în 
considerare, cererea reconvenţională formulată verbal – referitoare la anularea încheierii de întabulare 
prin  care  pârâţii  din  această  cauză  şi-au  înscris  în  cartea  funciară  dreptul  de  proprietate  în  baza 
Sentinţei civile nr. 279/2007, titlu în prezent desfiinţat - fiind respinsă. Rezultă aşadar, fără echivoc, că 
în dos. nr. xxx/336/2010 nu a fost judecată şi pronunţată o hotărâre care să aibă autoritate de lucru 
judecat faţă de cererea reclamantei din prezentul dosar, aspecte faţă de care excepţia invocată de pârâţi 
a fost respinsă, ca neîntemeiată. 

Cu  privire  la  fondul  pretenţiilor  deduse  judecăţii,  analizând  cererea  de  faţă  prin  prisma 
susţinerilor părţilor, probelor administrate în cauză şi dispoziţiilor legale aplicabile  în materie,  potrivit 
principiului ,,tempus regit actum”,  instanţa a reţinut în fapt, următoarele:

Art. 33 al Legii nr. 7/1996  arată că în cazul în care cuprinsul cărţii funciare nu corespunde, în 
privinţa  înscrierii,  cu  situaţia  juridică  reală,  se  poate  cere  rectificarea  sau,  după  caz,  modificarea 
acesteia

 Doctrina şi practica juridică au definit  acţiunea în rectificarea cărţii funciare ca fiind acea 
acţiune  în  justiţie  prin  care  se  cere  îndreptarea  sau  suprimarea  unei  înscrieri  necorespunzătoare 
realităţii, făcută în cartea funciară, pentru a pune de acord starea tabulară cu situaţia juridică reală a 
unui imobil. Se cere aşadar, ca înscrierea a cărei rectificare se solicită să fie inexactă, adică să nu existe 
identitate între imaginea situaţiei juridice a imobilului sau a dreptului înscris în legătură cu acel imobil, 
oferită de înscrierea existentă,  şi imaginea reală a acelei situaţii juridice. 

Art. 34 din Legea nr. 7/1996 reglementează  condiţiile şi situaţiile expres şi limitativ prevăzute,  
în  care se poate  cere rectificarea înscrierilor  din cartea  funciară,  la al.1  pct.1 arătându-se că orice 
persoană  interesată  poate  cere  rectificarea  înscrierilor  din  cartea  funciară  dacă,  printr-o  hotărâre 
judecătorească  definitivă  şi  irevocabilă  s-a  constatat  că  înscrierea  sau  actul  în  temeiul  căruia  s-a 
efectuat înscrierea nu a fost valabil.   



Prin  Sentinţa  civilă  nr.  279  din  05  februarie  2007 pronunţată  în  dos.  nr.  182/336/2007  al 
Judecătoriei Vişeu de Sus, a fost admisă cererea pârâţilor din prezentul dosar, reclamanţi în dos. cu nr. 
anterior arătat, în contradictoriu cu C.M., proprietar de carte funciară, constatându-se că au dobândit 
prin uzucapiune, în modalitatea joncţiunii posesiilor, dreptul de proprietate asupra imobilului de natură 
teren, identificat în CF 4090 nr.top.6093/b/1, în suprafaţă de 4042 mp şi s-a dispus înscrierea în cartea 
funciară pe numele acestora, în indiviziune, a dreptului de proprietate astfel dobândit. 

Prin Decizia nr. 1009/R din 17.11.2009, pronunţată în dosarul nr. 182/ 336/2007, Tribunalul 
Maramureş a admis recursul declarat  de T.L.E. şi S.V. contra sentinţei  civile nr. 279/05.02.2007 a 
Judecătoriei Vişeu de Sus, pe care a casat-o, cauza fiind trimisă spre rejudecare aceleiaşi instanţe. S-a 
reţinut că numita C.M. a fost străbunica recurentelor, ceea ce le conferă calitate procesuală în recurs, 
străbunica  lor,  decedată  fiind,  a  fost  citată  cu  domiciliu  necunoscut  prin  afişare  la  uşa  instanţei, 
termenul de recurs curgând de la data când recurentele au aflat de hotărârea atacată. 

În rejudecare, prin sentinţa civilă nr. 2288 din 27 septembrie 2010  a Judecătoriei Vişeu de Sus, 
din  dos.nr.  xxx/336/2010  s-a  respins  ca  nefondată  acţiunea  în  stabilirea  uzucapiunii  formulată  de 
pârâţii din prezentul dosar, în contradictoriu cu reclamanta S.V. şi T.L.E., pârâte în dos. xxx/336/2010. 
Prin  Decizia  nr.  334/R  a  Tribunalului  Maramureş  aceste  dispoziţii  ale  instanţei  de  fond  au  fost 
menţinute.

Rezultă aşadar, că înscrierea dreptului de proprietate al pârâţilor, conform încheierii de C.F. nr. 
2698/03.04.2008, asupra imobilului de natură teren, în suprafaţă de 4042 mp, în cartea funciară 51249 
Vişeu de Sus, provenită din conversia de pe hârtie a CF 10042 Vişeu de Sus ( iniţial CF 4090 Vişeu de 
Sus)  nr.cad.7877 fost nr.top. 6093/b/1 s-a efectuat în baza unei sentinţe care a fost desfiinţată, potrivit 
art.311  C.pr.c.  hotărârea  casată  nu  are  nicio  putere,  impunându-se  rectificarea  cărţii  funciare  şi 
restabilirea situaţiei de carte funciară anterioară acestei înscrieri.

Pentru considerentele de fapt şi de drept arătate, instanţa de fond a admis acţiunea reclamantei 
aşa cum a fost formulată. Fără cheltuieli de judecată.

 Prin decizia civilă nr. 224/A din 27 septembrie 2012 a Tribunalului Maramureş, s-a respins ca 
nefondat  apelul  declarat  de  către  apelanţii  -  pârâţi  O.G.,  O.I.,  O.G.,  M.F.,  G.M.,  O.A.  şi  B.A., 
împotriva  sentinţei  civile  nr. 748/22.03.2012, pronunţată de Judecătoria  Vişeu de Sus, care a fost 
menţinută în întregime, iar apelanţii au fost obligaţi la plata către intimata-reclamantă S.V. a sumei de 
400 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel.

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că, în esenţă, apelantul critică soluţia 
primei instanţe raportat la faptul că a respins excepţia autorităţii de lucru judecat. În opinia apelanţilor, 
având în vedere soluţia adusă prin decizia civilă nr. 334/R/2010, nu mai putea fi formulat un petit 
având ca obiect anularea încheierilor de carte funciară nr. 2693/3.04.2008 şi din 28 ianuarie 2008.

În realitate, aşa cum în mod corect a reţinut prima instanţă prin Sentinţa civilă nr. 279 din 05 
februarie  2007  a  Judecătoriei  Vişeu  de  Sus,  a  fost  admisă  cererea  pârâţilor  din  prezentul  dosar, 
reclamanţi  în  dos.  cu  nr.  anterior  arătat,  în  contradictoriu  cu  C.M.,  proprietar  de  carte  funciară,  
constatându-se  că  au  dobândit  prin  uzucapiune,  în  modalitatea  joncţiunii  posesiilor,  dreptul  de 
proprietate asupra imobilului de natură teren, identificat în CF 4090 nr.top.6093/b/1, în suprafaţă de 
4042 mp şi s-a dispus înscrierea în cartea funciară pe numele acestora, în indiviziune, a dreptului de 
proprietate astfel dobândit. 

Prin Decizia nr. 1009/R din 17.11.2009, Tribunalul Maramureş a admis recursul declarat de 
T.L.E. şi S.V. contra sentinţei civile nr.279/05.02.2007 a Judecătoriei Vişeu de Sus, pe care a casat-o, 
cauza fiind trimisă spre rejudecare aceleiaşi  instanţe.  S-a reţinut  că numita  C.M. a fost  străbunica 
recurentelor, ceea ce le conferă calitate procesuală în recurs, străbunica lor, decedată fiind, a fost citată 
cu domiciliu  necunoscut  prin afişare la  uşa instanţei,  termenul  de recurs  curgând de la  data  când 
recurentele au aflat de hotărârea atacată. 

În rejudecare, prin Sentinţa civilă nr. 2288 din 27 septembrie 2010  a Judecătoriei Vişeu de Sus, 
din dos.nr.xxx/336/2010 s-a respins ca nefondată acţiunea în stabilirea uzucapiunii formulată de pârâţii 
din prezentul dosar, în contradictoriu cu reclamanta S.V. şi T.L.E., pârâte în dos.xxx/336/2010 . Prin 
Decizia nr.334/R a Tribunalului Maramureş aceste dispoziţii ale instanţei de fond au fost menţinute.

Rezultă  aşadar,  că  înscrierea  dreptului  de  proprietate  al  pârâţilor,  conform încheierii  de  cf 
nr.2698/03.04.2008, asupra imobilului de natură teren,  în suprafaţă de 4042 mp, în cartea funciară 
51249 Vişeu de Sus, provenită din conversia de pe hârtie a CF 10042 Vişeu de Sus ( iniţial CF 4090 



Vişeu  de  Sus)   nr.cad.7877  fost  nr.top.  6093/b/1  s-a  efectuat  în  baza  unei  sentinţe  care  a  fost 
desfiinţată. Potrivit art.311 C.pr.c. hotărârea casată nu are nicio putere, impunându-se rectificarea cărţii 
funciare şi restabilirea situaţiei de carte funciară anterioară acestei înscrieri.

Prin decizia civilă nr. 334/R/27.04.2010 a Tribunalului Maramureş, pronunţată în dosarul nr. 
xxx/336/2010, a fost admis recursul promovat de recurenţii O.G., O.I., O.G., T.N., M.F., G.M., O.A. şi 
B.A. împotriva sentinţei civile nr. 2288/27.09.2010 a Judecătoriei Vişeu de Sus, care a fost modificată 
în sensul că a fost respinsă cererea reconvenţională formulată verbal de către pârâtele S.V. şi T.L.E. 
prin mandatar T.S.L. având ca obiect anularea încheierilor de carte funciară nr. 2693/3.04.2008 şi a 
încheierii din 28.01.2008.

Din  considerentele  deciziei  nr.  334/R/27.04.2010,  rezultă  că  această  cerere  a  fost  respinsă 
deoarece  a  fost  formulată  oral  de  către  pârâţi,  cu  ocazia  acordării  cuvântului  pe  fond,  or,  după 
acordarea cuvântului pe fond, orice cereri noi formulate, chiar şi în scris nu mai pot fi avute în vedere  
şi cu atât  mai mult  o cerere formulată  oral,  cu nerespectarea dispoziţiilor art.  119 alin.2 şi 3 Cod 
procedură civilă, nu poate fi luată în seamă.

Prin urmare, în primul proces nu a fost adusă o soluţie pe fondul cererii de rectificare de carte  
funciară.

În  primul  proces,  cererea  reconvenţională  având  ca  obiect  anularea  încheierilor  de  carte 
funciară a fost respinsă ca inadmisibilă, fără a fi cercetat fondul cauzei. Or, nu există autoritate de 
lucru judecat dacă prima acţiune a fost respinsă pe baza unei excepţii procedurale, fără să se fi rezolvat 
în fond litigiul dintre părţi.

Prin cererea de apel,  apelanţii  solicită  în subsidiar,  trimiterea cauzei  spre rejudecare primei 
instanţe, fără a indica vreun motiv de apel dintre cele prevăzute de art. 297 Cod procedură civilă, astfel 
de motive, care ar antrena anularea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare neexistând în cauză.

Criticile formulate prin motivele de apel nu sunt fondate.
Starea  de  fapt  reţinută  de  prima  instanţă  rezultă  şi  se  întemeiază  pe  probele  administrate, 

hotărârea fiind temeinică. Prima instanţă a recurs la textele de lege incidente, pe care le-a explicat în 
mod corect, în litera şi spiritul lor, hotărârea fiind legală.

Pentru considerentele ce preced, în baza art. 296 Cod procedură civilă, tribunalul a respins ca 
nefondat  apelul  declarat  împotriva  sentinţei  civile  nr.  748/22.03.2012,  iar  în  baza  art.  274  Cod 
procedură civilă, apelanţii au fost obligaţi la plata către intimata-reclamantă S.V. a sumei de 400 lei cu 
titlu de cheltuieli de judecată în apel, reprezentând onorariul de avocat justificat cu chitanţa depusă la 
dosar.

Împotriva acestei decizii, pârâţii O.G., O.I., O.G., M.F., G.M., O.A. şi B.A. au declarat recurs, 
în termen legal, solicitând instanţei admiterea acestuia, în sensul respingerii acţiunii reclamantelor

În motivarea recursului, pârâţii au arătat că în speţă este incidentă excepţia autorităţii de lucru 
judecat întrucât instanţa de fond s-a pronunţat deja pe petitul supus judecăţii în prezentul dosar, prin 
sentinţa pronunţată în dosarul nr. zzz/336/2010 a Judecătoriei Vişeu de Sus, astfel încât excepţia a fost 
interpretată greşit atât de către prima instanţă cât şi de către instanţa de apel.

Reclamanta intimată S.V. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca 
nefondat precum şi obligarea recurenţilor la plata cheltuielilor de judecată (f.19).

În susţinerea poziţiei procesuale, reclamanta intimată a arătat că nu se poate reţine existenţa 
autorităţii  de lucru judecat, întrucât pentru a ne afla în prezenţa unei asemenea excepţii,  trebuie să 
existe în mod obligatoriu o judecată pe fond a cererii şi nu o rezolvare pe calea unei alte excepţii, 
respectiv de respingere a petitului de rectificare de carte funciară ca inadmisibil.

Reclamanta intimată  T.N., deşi legal citată, nu s-a prezentat personal sau prin reprezentant în 
faţa instanţei 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,  critica pârâţilor vizează greşita soluţionare a excepţiei  autorităţii  de lucru judecat de 
către instanţa de apel întrucât petitul  supus judecăţii  în prezentul dosar a fost respins prin sentinţa 
civilă nr.2288/27.09.2010 a Judecătoriei Vişeu de Sus, dosar nr.xxx/336/2010.

Curtea constată că prin sentinţa civilă nr. 279 din 05 februarie 2007 a Judecătoriei Vişeu de 
Sus, s-a  admis cererea pârâţilor din prezentul dosar, care în dosarul menţionat au avut calitatea de 
reclamanţi, în contradictoriu cu C.M., proprietar de carte funciară, constatându-se că au dobândit prin 



uzucapiune,  în modalitatea  joncţiunii  posesiilor,  dreptul  de proprietate  asupra imobilului  de natură 
teren, identificat în CF 4090 nr.top.6093/b/1, în suprafaţă de 4042 mp şi s-a dispus înscrierea în cartea 
funciară pe numele acestora, în indiviziune, a dreptului de proprietate astfel dobândit. 

Prin Decizia nr. 1009/R din 17.11.2009  a Tribunalului Maramureş, s-a admis recursul declarat 
de T.L.E. şi S.V. contra sentinţei civile nr.279/05.02.2007 a Judecătoriei Vişeu de Sus, care a fost 
casată, cauza fiind trimisă spre rejudecare aceleiaşi instanţe. 

În  considerentele  acestei  hotărâri  judecătoreşti  s-a  reţinut  că numita  C.M. a  fost  străbunica 
recurentelor, ceea ce le conferă calitate procesuală în recurs, străbunica lor, decedată fiind, a fost citată 
cu domiciliu  necunoscut  prin afişare la  uşa instanţei,  termenul  de recurs  curgând de la  data  când 
recurentele au aflat de hotărârea atacată. 

În rejudecare, prin sentinţa civilă nr. 2288 din 27 septembrie 2010  a Judecătoriei Vişeu de Sus, 
pronunţată  în  dosarul  nr.xxx/336/2010  s-a  respins  ca  nefondată  acţiunea  în  stabilirea  uzucapiunii 
formulată de pârâţii din prezentul dosar, în contradictoriu cu reclamanta S.V. şi T.L.E., având calitatea 
de pârâte în dosarul nr.xxx/336/2010. 

Prin decizia civilă nr. 334/R/27.04.2010 a Tribunalului Maramureş, pronunţată în dosarul nr. 
xxx/336/2010, s-a admis recursul promovat de recurenţii O.G., O.I., O.G., T.N., M.F.a, G.M., O.A. şi 
B.A. împotriva sentinţei civile nr. 2288/27.09.2010 a Judecătoriei Vişeu de Sus, care a fost modificată 
în sensul că s-a respins cererea reconvenţională formulată verbal de către pârâtele S.V. şi T.L.E., prin 
mandatar  T.S.L.,  având  ca  obiect  anularea  încheierilor  de  carte  funciară  nr.  2693/3.04.2008  şi  a 
încheierii din 28.01.2008.

Din considerentele deciziei mai sus arătate, rezultă că cererea reconvenţională a fost respinsă 
deoarece  a  fost  formulată  oral  de  către  pârâţi,  cu  ocazia  acordării  cuvântului  pe  fond,  or,  după 
acordarea cuvântului pe fond, orice cereri noi formulate, chiar şi în scris nu mai pot fi avute în vedere  
şi cu atât  mai mult  o cerere formulată  oral,  cu nerespectarea dispoziţiilor art.  119 alin.2 şi 3 Cod 
procedură civilă, nu poate fi luată în seamă.

Premisa efectului negativ al puterii lucrului judecat este existenţa unei hotărâri judecătoreşti 
înzestrată cu puterea lucrului judecat.

Efectul negativ dobândeşte concreteţe în cursul unei judecăţi ulterioare, ce are acelaşi obiect, 
este întemeiată pe aceeaşi cauză şi este între aceleaşi părţi, făcute de ele şi în contra lor în aceeaşi 
calitate.

Legea civilă indică aşadar trei condiţii cumulative: identitate de obiect, identitate de cauză şi 
identitate de părţi, aceleaşi elemente care configurează cererea de chemare în judecată.

Pentru  stabilirea  identităţii  de  obiect,  termenul  de  referinţă  este  hotărârea  judecătorească 
anterioară,  după care se cercetează dispozitivul acesteia coroborat cu conţinutul  considerentelor,  la 
care urmează a se raporta obiectul cererii de chemare în judecată subsecvente.

Astfel,  din analiza dispozitivului  şi  a considerentelor  deciziei  civile  nr. 334/R/27.04.2010 a 
Tribunalului Maramureş, pronunţată în dosarul nr. xxx/336/2010, raporta la obiectul prezentei cereri 
de chemare în judecată, rezultă fără echivoc faptul că cererea reconvenţională formulată verbal de către 
pârâtele S.V. şi T.L.E., prin mandatar T.S.L., având ca obiect anularea încheierilor de carte funciară nr. 
2693/3.04.2008 şi a încheierii din 28.01.2008 s-a respins pentru că deoarece a fost formulată oral de 
către pârâţi, cu ocazia acordării cuvântului pe fond, cu nerespectarea dispoziţiilor art. 119 alin.2 şi 3 
C.pr.civ., astfel că  nu poate fi luată în seamă.

În aceste  condiţii  cererea reconvenţională  a pârâţilor  nu a fost  soluţionată  pe fondul cererii 
având ca obiect  rectificarea de carte funciară iar hotărârea judecătorească nu se bucură de puterea 
lucrului  judecat,  nefiind  îndeplinite  cerinţele  legale,  motiv  pentru  care  admisibilitatea  unei  cereri 
ulterioare nu este exclusă.

Cu alte cuvinte, în primul proces, cererea reconvenţională având ca obiect anularea încheierilor 
de carte funciară a fost respinsă ca inadmisibilă, fără a fi cercetat fondul cauzei astfel încât nu există 
autoritate de lucru judecat dacă prima acţiune a fost respinsă pe baza unei excepţii procedurale, fără să 
se fi rezolvat în fond litigiul dintre părţi.

Pentru aceste considerente, Curtea constată că în speţă nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute 
de art.304 pct.9 C.pr.civ., excepţia autorităţii lucrului judecat a fost în mod legal soluţionată de instanţa 
de apel,  astfel că în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ.,   va respinge ca nefondat recursul declarat de 



pârâţii  O.G.,  O.I.,  O.G.,  M.F.,  G.M.,  O.A.  şi  B.A.,  împotriva  deciziei  civile  nr.  224/A  din  27 
septembrie 2012 a Tribunalului Maramureş pe care o menţine ca fiind legală.

În conformitate  cu dispoziţiile  art.316 coroborat  cu art.274 alin.1 Cpr.civ.  Curtea va obliga 
recurenţii, aflaţi în culpă procesuală,  să plătească intimatei S.V. suma de 950 lei, cheltuieli de judecată 
în  recurs,  reprezentând  800 lei  onorariu  avocaţial  şi  150 lei  cheltuieli  de transport,  dovedite  prin 
înscrisurile anexate al f.23 şif.24 din dosar.

36. Acţiune în demolarea unei magazii de lemne construite lângă un 
bloc de locuinţe. Reclamant care a construit şi el o magazie lângă magazia 

pârâtului. Respingere
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 429/R din 12 februarie 2013 

Prin  acţiunea  civilă  înregistrată  reclamantul  C.L.  a  chemat  în  judecată  pe  pârâtul  
D.V.,solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va da în urma administrării probelor,să oblige pe pârât  
să demoleze magazia de lemne construită sub geamurile apartamentului reclamantului,iar în caz de  
refuz să autorizeze pe reclamant să procedeze la demolarea magaziei pe cheltuiala pârâtului;solicită  
şi  obligarea pârâtului  de a suporta reparaţiile  care vor fi  necesare pentru înlăturarea deficienţei  
faţadei  blocului,în  caz contrar să-l autorizeze pe reclamant să efectueze lucrările de reparaţie pe  
cheltuiala pârâtului.

Prin  sentinţa  civilă  nr.  1965 din  29.07.2010,  pronunţată  de  Judecătoria  Vişeu  de  Sus  s-a  
respins  acţiunea  civilă  intentată  de  reclamantul  C.L.  împotriva  pârâtului  D.V.  şi  a  fost  obligat  
reclamantul să plătească pârâtului suma de 300 lei cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut că reclamantul C.L. a chemat în 
judecată pe pârâtul D.V., solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va da în urma administrării probelor, 
să  oblige  pe  pârât  să  demoleze  magazia  de  lemne  construită  sub  geamurile  apartamentului 
reclamantului, iar în caz de refuz să autorizeze pe reclamant să procedeze la demolarea magaziei pe 
cheltuiala  pârâtului   şi  obligarea  pârâtului  de  a  suporta  reparaţiile  care  vor  fi  necesare  pentru 
înlăturarea deficienţei faţadei blocului, în caz contrar să-l autorizeze pe reclamant să efectueze lucrările 
de reparaţie pe cheltuiala pârâtului.

Reclamantul  a învederat că este vecin cu pârâtul,  locuind în acelaşi  bloc,  iar pârâtul fără a 
deţine autorizaţie de construcţie şi-a construit o magazie de lemne chiar sub geamurile proprietatea 
reclamantului.  Construcţia  acestei  magazii  îi  aduce  reclamantului  prejudicii,  în  sensul  că  distruge 
structura de rezistenţă a apartamentului, apele pluviale de pe acoperişul magaziei bat în gemuri şi pe 
perete, provocând umiditate şi influenţând apariţia mucegaiului, peretele având deja fisuri iar tencuiala 
a căzut, pe acoperiş se adună gunoi aruncat din locuinţele de la nivelul de sus al blocului, inclusiv 
ţigări.

Pârâtul prin apărător a solicitat respingerea acţiunii reclamantului cu obligarea acestuia la plata 
cheltuielilor de judecată.

Faţă de probele administrate, respectiv declaraţiile martorilor, adresa Primăriei Vişeu de Sus cu 
nr.403/2010, respectiv 7186/2010,  cercetarea la faţa locului ce face obiectul procesului verbal din 
20.07.2010, prima instanţă a reţinut că aşa cum se comunică de către Primăria Vişeu de Sus-Biroul  
Urbanism la parterul blocului sunt construite un lanţ de boxe provizorii pentru lemne, una dintre aceste 
magazii fiind şi proprietatea reclamantului, iar lângă aceasta se află şi o magazie proprietatea pârâtului, 
însă întrucât primăria nu a început procesul de  sistematizare verticală a zonei şi datorită faptului că 
singura  posibilitate  de  încălzire  în  perioada  rece  este  încălzirea  cu  combustibil  solid,  aceasta 
deocamdată nu poate dispune demolarea anexelor, însă atenţionează proprietarii că aceste anexe să nu 
afecteze sub nici  o formă structura sau faţada blocului.  S-a mai  reţinut  că prin adresa comunicată 
instanţei Primăria face cunoscut faptul că faţada blocului în zona magaziei pârâtului nu prezintă urme 
vizibile de mucegai, iar boxele sunt construite pe toată lungimea faţadei blocului şi nu pot afecta în 
nici  un  fel  structura  de  rezistenţă  a  blocului,  avându-se  în  vedere  că  sunt  construcţii  uşoare  din 
lemn,fără fundaţii, iar distanţa faţă de peretele blocului este de 50.-70 cm. şi primăria nu poate propune 
un alt amplasament pentru aceste magazii.



Din constatările procesului verbal întocmit cu ocazia descinderii instanţei la faţa locului rezultă 
în  general  aceeaşi  stare  de  fapt  însă  cercetarea  nu  s-a  putut  finaliza  deoarece  accesul  în  spatele 
magaziei nu era posibil, iar reclamantul nu a dorit administrarea probei cu expertiză.

Având în vedere şi depoziţiile martorilor audiaţi, prima instanţă a constatat că reclamantul nu a 
făcut dovada că magazia pârâtului i-ar aduce prejudiciile menţionate în cererea introductivă, mai mult 
lângă magazia  pârâtului  reclamantul  deţine o magazie identică.  S-a apreciat  că în  cauză nu pot fi 
aplicate prev. art. 1075 şi urm. din c..civ. invocate de către reclamant, între părţi neexistând nici o 
obligaţie şi nici dispoziţiile art. 494 şi urm. din c.civ. reclamantul nefiind proprietar al terenului pe care 
este situată magazia, terenul fiind proprietate publică, aşa cum se menţionează în adresele Primăriei 
Vişeu de Sus.

De asemenea prima instanţă a reţinut că reclamantul nu a făcut dovada degradării structurii de 
rezistenţă a blocului, respectiv a legăturii de cauzalitate dintre acea magazie şi eventualele degradări 
ale  structurii  de  rezistenţă  a  blocului,  iar  în  temeiul  prevederilor  art.  276  Cod  procedură  civilă 
reclamantul a fost obligat să plătească pârâtului cheltuieli de judecată, justificate de onorariu avocaţial.

Prin decizia civilă nr. 262/A din 1 nov. 2012 a Tribunalului Maramureş s-a respins apelul  
promovat de apelantul C.L. în contradictoriu cu intimatul D.V. împotriva sentinţei civile nr. 1965 din  
29 iulie 2010, pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a reţinut următoarele:
Prin acţiunea introductivă, reclamantul a solicitat obligarea pârâtului să demoleze magazia de 

lemne construită chiar sub geamurile apartamentului reclamantului, în caz contrar autorizarea sa să 
procedeze la demolare respectiv obligarea pârâtului să suporte reparaţiile ce vor fi necesare pentru 
înlăturarea deficienţelor faţadei blocului de sub geamurile apartamentului, în caz contrar autorizarea sa 
să procedeze la efectuarea acelor lucrări de reparaţii, pe cheltuiala pârâtului.

S-a reţinut că ambele părţi au edificate anexe – magazii de lemne lângă blocul în care locuiesc,  
fără a fi proprietarii terenurilor pe care sunt amplasate acestea. Prin adresa nr. 4003/2010 Primăria 
Oraşului Vişeu de Sus a răspuns sesizării reclamantului în sensul că având în vedere faptul că încă nu 
s-a început procesul de sistematizare verticală şi proiectul este doar la faza de S.F. şi ţinând cont de 
faptul  că  singura  posibilitate  de  încălzire  în  perioada  rece  a  anului  este  încălzirea  cu  sobe  cu 
combustibil solid, deocamdată, nu pot dispune demolarea anexelor; dar, cu toate acestea, amplasarea 
boxelor nu trebuie să afecteze sub nicio formă structura sau faţada blocului.

Demolarea  unei  construcţii  aflate  în  proprietatea  altei  persoane  poate  fi  dispusă  în  cadru 
jurisdicţional sub rezerva invocării şi dovedirii de către reclamant a unui drept de proprietate asupra 
terenului pe care este edificată aceasta. Dispoziţiile art. 494 alin. 1 şi 2 din Codul civil de la 1864 
reglementează  această  situaţie  pentru  ipoteza  în  care  edificarea  s-a  realizat  cu  rea-credinţă,  iar 
proprietarul  terenului  refuză  preluarea  supraedificatelor,  cu  indemnizarea  constructorului.  Această 
ipoteză nu este întrunită în speţă,  reclamantul  apelant  nefiind legitimat  să se prevaleze de efectele 
accesiunii imobiliare artificiale deoarece nu este proprietarul terenului pe care este amplasată magazia 
de lemne a pârâtului, aspect necontestat. 

Pe de altă parte, în mod corect prima instanţă a reţinut inaplicabilitatea prevederilor art. 1075 şi 
următoarele  Cod  civil  (1864),  întrucât  între  părţile  litigante  nu  s-au  stabilit  anterior  raporturi 
obligaţionale,  în  temeiul  cărora  pârâtul  să  fie  obligat  a  efectua  prestaţia  solicitată  prin  acţiunea 
introductivă.

În ce priveşte solicitarea apelantului-reclamant de obligare a pârâtului la efectuarea lucrărilor 
de reparaţii pentru înlăturarea deficienţelor faţadei blocului de sub geamurile apartamentului său, s-a 
constatat  că  paguba  invocată  nu  a  fost  dovedită  nici  prin  probaţiunea  administrată  în  faţa  primei 
instanţe şi nici prin raportul de expertiză efectuat în cadrul apelului.

Instanţa de apel a administrat proba de specialitate cu expertiza tehnică judiciară în specialitatea 
construcţii civile, pentru verificarea temeiniciei motivelor de apel relative la insuficienta cercetare a 
fondului de către prima instanţă, sub aspectul degradărilor invocate de către reclamant ca fiind produse 
apartamentului său drept consecinţă a amplasării magaziei pârâtului în imediata apropiere a blocului de 
locuinţe.

Raportat  la  susţinerile  apelantului-reclamant,  criticile  acestuia  pot  fi  analizate  prin  prisma 
răspunderii  civile delictuale  a pârâtului-intimat,  pentru fapta proprie şi pentru lucruri,  conform art. 
998-1000 din Codul civil de la 1864 (ruina edificiului fiind exclusă). De altfel, soluţia de respingere a 



acestui capăt de cerere a fost argumentată de prima instanţă prin nedovedirea degradării structurii de 
rezistenţă a blocului, respectiv a legăturii de cauzalitate dintre acea magazie şi eventualele degradări 
ale structurii de rezistenţă a blocului, aşadar în considerarea aceleiaşi instituţii juridice.

Martora S.V. a arătat  că toate  magaziile  edificate  lângă bloc aduc stricăciuni  acestuia,  prin 
scurgerea apelor de pe acoperiş, pe peretele blocului, iar de pe acoperişul magaziei pârâtului, apele se 
scurg  pe  geamul  garsonierei  reclamantului.  Martora  a  relevat  şi  riscul  de  incendiu  deoarece  unii 
locatari aruncă şi chiştoace pe acoperiş, dar nu s-a dovedit de către reclamant că pârâtul ar fi printre 
aceştia.

Prin adresa nr.  7186/2010 Primăria  Oraşului  Vişeu de Sus a comunicat  că boxa provizorie 
aflată în proprietate d-lui D.V. poate afecta peretele exterior al d-lui C.L., în aceeaşi măsură în care l-ar 
putea  afecta  şi  boxa acestuia;  în  dreptul  peretelui  exterior  al  garsonierei  în  cauză,  sunt  construite 
boxele proprietarilor D. şi C., pe o lungime mai mare fiind construită anexa d-lui C.; la momentul 
controlului, peretele exterior al garsonierei nu a prezentat urme vizibile de mucegai; boxele, construite 
pe toată lungimea faţadei blocului, nu pot afecta în niciun caz structura de rezistenţă a blocului, având 
în vedere faptul că sunt construcţii uşoare din lemn, fără fundaţii, distanţate în medie faţă de peretele 
blocului, cu aproximativ 50-70 cm; nu se poate propune un alt amplasament pentru anexele provizorii 
în cauză, deoarece încă nu este reglementată situaţia juridică a terenurilor dintre blocuri.

De asemenea, prin raportul de expertiză, necontestat de către apelant, expertul a arătat că în 
ceea ce priveşte degradările asupra apartamentului proprietatea reclamantului C.L., la data efectuării 
inspecţiei în teren nu s-au constatat degradări de niciun fel. Apartamentul, compus din bucătărie, una 
cameră şi baie, este în stare bună de întreţinere şi nu prezintă degradări. Reclamantul a afirmat că a fost 
recent renovat. De asemenea reclamantul C.L. sesizează că fiind în dreptul geamului de la bucătărie, 
mizeria creează un disconfort şi mai mare, dar expertul a relevat că la data efectuării deplasării în teren 
nu s-a  constatat  mizerie  pe  acoperişul  magaziei  aparţinând  pârâtului  D.  Reclamantul  a  afirmat  că 
aceste aspecte de disconfort şi pericol de incendiu nu se regăsesc şi aferent magaziei proprii, aflate în 
dreptul ferestrei de la cameră, în aceleaşi condiţii şi la aceeaşi distanţă.

Pe  cale  de  consecinţă,  având în  vedere  probaţiunea  administrată,  Tribunalul  a  constatat  că 
apelantul nu a dovedit în condiţiile art. 1169  din Codul civil de la 1864 că ar fi suferit o pagubă pentru 
acoperirea căreia pârâtul ar fi ţinut să răspundă în mod direct sau indirect, or elementul prejudiciului  
este comun tuturor formelor de răspundere civilă delictuală,  conform disp. art.  998-1000 din actul 
normativ evocat. De asemenea nu s-a demonstrat cu certitudine relaţia de cauzalitate între amplasarea 
magaziei pârâtului şi prejudiciul invocat de către reclamant. 

În anul 2010 reprezentanţii Primăriei oraşului Vişeu de Sus nu au constatat urme vizibile de 
mucegai pe peretele exterior al garsonierei reclamantului şi au susţinut că boxele, construite pe toată 
lungimea faţadei blocului, nu pot afecta în niciun caz structura de rezistenţă a blocului. În anul 2012 
nici expertul în construcţii nu a constatat vreun fel de degradări, iar raportul efectuat de acesta a fost 
acceptat de către apelant. Nici depoziţia martorei S.V. nu este edificatoare sub acest aspect, martora 
relevând generic că toate magaziile aduc stricăciuni blocului prin scurgerea apelor pluviale, iar apa de 
pe  acoperişul  magaziei  pârâtului  curge  pe  geamul  garsonierei  reclamantului  (deci  nu  pe  perete). 
Depoziţia martorei F.I. nu demonstrează că începutul de incendiu ce a avut loc la garsoniera pârâtului 
l-ar fi afectat pe reclamant.

În ce priveşte prejudiciul invocat prin motivele de apel, constând în imposibilitatea apelantului 
de  a  deschide  geamul  pentru  a  aerisi  locuinţa,  deoarece  pe  acoperişul  magaziei  pârâtului  sunt 
“depozitate” resturi menajere şi alte gunoaie aruncate de vecinii care locuiesc la etajele superioare ale 
blocului,  disconfortul  afirmat  de  către  apelant  este  eventual  provocat  de  persoanele  care  aruncă 
resturile menajere pe acoperişul magaziei, iar nu de amplasarea magaziei în acel loc.

Raportat la aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor art.  298 teza I Cod procedură civilă 
apelul a fost respins ca nefondat, fără ca intimatul să fie obligat la cheltuieli de judecată deoarece nu se 
află în culpă procesuală.

Împotriva  acestei  hotărâri  a  declarat  recurs  reclamantul  C.L.  solicitând  în  principal  
modificarea deciziei civile nr. 262/2012 a Tribunalului Maramureş în sensul admiterii acţiunii, iar în  
subsidiar casarea acesteia şi trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de fond.

În motivare s-a arătat că pârâtul a construit fără autorizaţie şi fără forme legale o magazie de 
lemne chiar sub geamurile apartamentului proprietatea reclamantului, existenţa acesteia aducând grave 



prejudicii reclamantului prin aceea că distruge structura de rezistenţă a apartamentului, apele pluviale 
bat în geamuri şi pe perete provocând umiditate şi influenţând apariţia mucegaiului, existând fisuri în 
perete,  tencuiala  de  pe  acesta  fiind  căzută.  De asemenea,  pe  acoperişul  magaziei  se  adună  gunoi 
aruncat din locuinţele de la nivelul superior.

Mai mult  în cursul anului 2011 au fost două incendii la această magazie,  incendii care i-au 
cauzat grave prejudicii, primăria refuzând să îl despăgubească pentru că magazia este ilegal construită, 
incendii la magaziile construite ilegal având loc de mai multe ori fără ca prejudiciile provocate să fie 
reparate.

Toate aceste aspecte nu au fost luate în considerare la pronunţarea soluţiei,  această magazie 
ilegal construită împiedicând normala folosinţă a apartamentului de către reclamant. Toate probele au 
fost apreciate greşit, soluţia fiind netemeinică şi nelegală.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 304 pct. 1-9 C.pr.civ.
Deşi legal citat pârâtul intimat nu a formulat întâmpinare şi nu s-a prezentat în faţa instanţei  

pentru a-şi exprima poziţia procesuală faţă de recursul declarat.
Analizând recursul declarat de reclamantul C.L. împotriva deciziei civile nr. 262/A din 1 nov.  

2012 a Tribunalului Maramureş, Curtea reţine următoarele:
Prin recursul declarat reclamantul înţelege să critice starea de fapt stabilită de către instanţa de 

apel pe baza probelor administrate la fond şi în apel, stare de fapt care este în sensul că reclamantul nu 
a reuşit să facă dovada că ar fi suferit o pagubă pentru acoperirea căreia pârâtul ar fi ţinut să răspundă 
în  mod direct  sau indirect,  elementul  prejudiciului  fiind esenţial  conform art.  998-1000 Cod civil, 
nefiind demonstrată cu certitudine nici relaţia de cauzalitate dintre amplasarea magaziei pârâtului şi 
prejudiciul invocat de reclamant.

Acest lucru nu mai poate fi făcut însă în recurs conform prevederilor în vigoare ale art.  304 
alin. 1 C.pr.civ., recursul putând fi declarat numai pentru motive de nelegalitate.

Deşi recurentul indică ca temei de drept al recursului pct. 1-9 ale art. 304 C.pr.civ., instanţa 
raportat la art. 306 alin. 3 C.pr.civ. constată că  ţinând cont de  dezvoltarea motivelor de recurs acesta 
nu se încadrează în niciunul dintre motivele de nelegalitate prevăzute expres şi limitativ de art. 304 
C.pr.civ., fiind vorba aşa cum s-a precizat mai sus despre critici de netemeinicie ale deciziei pronunţate 
în apel.

În ceea ce priveşte solicitarea de casare cu trimitere spre rejudecare, aceasta nu este justificată 
de către recurent, neexistând nici un motiv dintre cele prevăzute la art.312 C.pr.civ. pentru a se dispune 
în acest sens.

Raportat la ansamblul considerentelor de mai sus, Curtea în temeiul art. 312 alin. 1 C.pr.civ. va 
respinge recursul declarat de reclamantul C.L. împotriva deciziei civile nr. 262/A din 1 nov. 2012 a 
Tribunalului Maramureş, pe care o va menţine ca legală.

37. Prescripţia dreptului la acţiune în constatarea nulităţii absolute a 
contractului de vânzare-cumpărare încheiat în temeiul Legii nr. 112/1995. Cult 

religios. Declararea ca neconstituţionale a dispoziţiilor privind prelungirea 
termenului de formulare a cererii de restituire a imobilului

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 437/R din 13 februarie 2013 

Prin cererea de revizuire înregistrată sub numărul 1416/33 din 5 octombrie 2012 la această 
instanţă,  revizuienţii  S.E.  şi  S.E.M.,  precum şi  B.A.M.,  au  solicitat  în  contradictoriu  cu  intimaţii 
ARHIEPISCOPIA  ROMANO-CATOLICĂ  de  ALBA  IULIA  şi  CONSILIUL  LOCAL  AL 
MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, revizuirea deciziei civile nr. 405/R din 1 februarie 2012 a Curţii de 
Apel Cluj şi rejudecând, admiterea recursului împotriva deciziei civile nr. 179/A/2010 a Tribunalului 
Cluj, care să fie modificată în sensul admiterii excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune invocată în 
faţa instanţei de apel, cu  consecinţa respingerii acţiunii reclamantei ca fiind prescrisă.

Prin decizia civilă nr. 1/RR din 28 noiembrie 2012 a Curţii de Apel Cluj, s-a admis cererea de 
revizuire  formulată  de  revizuienţii  S.E.M.,  S.E.  şi  B.A.M.,  împotriva  deciziei  civile  nr.  405  din 
1.02.2012 a Curţii de Apel Cluj, care a fost desfiinţată.



S-a fixat termen pentru rejudecarea recursurilor declarate de pârâţii S.E., S.E.M., B.A.M. şi 
Consiliul Local al  Municipiului Cluj-Napoca împotriva deciziei civile nr. 179/A din 23.03.2010  a 
Tribunalului Cluj, pentru data de 9.01.2013.

A  fost  obligată  intimata  Arhiepiscopia  Romano-Catolică  de  Alba  Iulia,  să  le  plătească 
revizuienţilor cheltuieli de judecată în revizuire, în sumă de 1.240 lei.

Pentru a decide astfel, instanţa de revizuire a reţinut în esenţă că prin decizia civilă nr. 405/R 
din 1 februarie 2012 a Curţii de Apel Cluj, s-a admis în parte recursul declarat de pârâtul Consiliul  
Local  al   Municipiului  Cluj-Napoca  împotriva  deciziei  civile  nr.  179/A  din  23  martie  2010  a 
Tribunalului Cluj care a fost modificată în parte şi s-a respins recursul declarat de pârâţii S.E., S.E. şi  
B.A.M.

Acţiunile  reclamantei  împotriva  pârâţilor,  având  ca  obiect  constatarea  nulităţii  absolute  a 
contractelor  de  vânzare-cumpărare  încheiate  în  baza  Legii  nr.  112/1995,  au  fost  înregistrate  la 
Judecătoria Cluj-Napoca, la data de 28.09.2004, judecătoria reţinând că au fost înregistrate în termenul 
legal prevăzut de art. II din Legea nr. 48/2004, aspect reţinut a fi corect şi de către instanţa de recurs, 
faţă  de  decizia  Curţii  Constituţionale  nr.  1148/13.09.2011  prin  care  a  fost  respinsă  excepţia  de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 48/2004.

În această situaţie, în temeiul art. 322 pct. 10 C.pr.civ., s-a admis cererea de revizuire formulată 
de revizuienţii S.E., S.E.M. şi B.A.M. împotriva deciziei civile nr. 403/R din 1.02.2012 a Curţii de 
Apel Cluj, care a fost desfiinţată şi s-a fixat termen pentru rejudecarea recursurilor declarate de pârâţii 
S.E., S.E.M. şi B.A.M. şi Consiliul Local al  Municipiului Cluj-Napoca împotriva deciziei civile nr. 
179/A din 23.03.2010 a Tribunalului Cluj.

Examinând recursul pârâţilor S.E., S.E.M. şi B.A.M. şi Consiliul Local al  Municipiului Cluj-
Napoca  împotriva  deciziei  civile  nr.  179/A  din  23.03.2010  a  Tribunalului  Cluj,  curtea  reţine  
următoarele:

Prin  acţiunea  civilă  înregistrată  sub numărul  15226/07.10.2004 la  Judecătoria  Cluj-Napoca 
intentată  de  reclamanta  Arhiepiscopia  Romano-Catolică  Alba  Iulia  în  contradictoriu  cu  pârâţii 
Consiliul Local al  Municipiului Cluj-Napoca, S.E. şi S.E.M. solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se 
va  pronunţa,  să  se  constate  nulitatea  absolută  a  contractului  de  vânzare-cumpărare  nr.  31828 din 
17.12.1996 încheiat între pârâţi, cu privire la apartamentul nr. 10 situat în Cluj-Napoca, str. A. nr.7, 
înscris în CF nr. 32834 şi 32835 Cluj-Napoca, restabilirea situaţiei anterioare de carte funciară, cu 
cheltuieli de judecată.

Prin  acţiunea  civilă  intentată  de  reclamanta  Arhiepiscopia  Romano-Catolică  Alba  Iulia, 
înregistrată sun nr. 15227/07.10.2004 la Judecătoria Cluj-Napoca, s-a solicitat ca în contradictoriu cu 
pârâţii  Consiliul  Local  al   Municipiului  Cluj-Napoca  şi  B.A.,  să  se  constate  nulitatea  absolută  a 
contractului  de  vânzare-cumpărare  nr.  30858  din  20.10.1996,  încheiat  între  pârâţi,  în  baza  Legii 
nr.112/1995, cu privire la apartamentul nr. 9 evidenţiat în cartea funciară nr. 32834 şi 32835 Cluj-
Napoca, restabilirea situaţiei anterioare de carte funciară şi obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de 
judecată.

Prin  încheierea  şedinţei  publice  din  data  de  3  decembrie  2004  pronunţată  în  dosarul  nr. 
15226/2004, s-a dispus conexarea la  acest  dosar a dosarului nr.  15227/2004 al  Judecătoriei   Cluj-
Napoca.

Prin sentinţa  civilă  nr.  9838 din 28 octombrie  2005 a Judecătoriei  Cluj-Napoca,  s-a admis 
acţiunea civilă intentată de reclamanta Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia, împotriva pârâţilor 
Consiliul Local al  Municipiului Cluj-Napoca, S.E., S.E. şi B.A. şi în consecinţă, s-a constatat nulitatea 
absolută a contractului de vânzare-cumpărare nr. 31828/17.12.1996 încheiat între  Consiliul Local al 
Municipiului Cluj-Napoca şi pârâţii S.E. şi S.E.M. privind imobilul situat în Cluj-Napoca, str. A. nr.7, 
ap.10;  s-a  constatat  nulitatea  absolută  a  contractului  de  vânzare-cumpărare  nr.  30585/28.10.1996 
încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca şi pârâta B.A. privind imobilul situat în Cluj-
Napoca, str. A. nr.7, ap.9; s-a dispus radierea din CF a dreptului de proprietate al pârâţilor S.E., S.E.M. 
şi  B.A.M.,  asupra  imobilelor  cu  nr.  top  108/2/2/S/X şi  108/2/2/S/IX  şi  reintabularea  dreptului  de 
proprietate al Statului Român.

Prin  decizia  civilă  nr.  179/A din 23 martie  2010 a  Tribunalului  Cluj,  s-a  respins  excepţia 
dreptului la acţiune a reclamantei invocată de pârâţi şi s-a respins apelul declarat de pârâţii  Consiliul 



local al municipiului Cluj-Napoca, S.E., S.E. şi B.A.M. împotriva sentinţei civile nr. 9838/28.10.2005 
a Judecătoriei Cluj-Napoca.

Împotriva acestei decizii au declarat recurs pârâţii Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, 
S.E., S.E.M. şi B.A.M., solicitând modificarea ei şi rejudecând, admiterea apelului împotriva sentinţei 
judecătoriei, care să fie schimbată în sensul respingerii acţiunii ca fiind prescrisă, susţinând că art. II 
din Legea nr. 48/2004 care a instituit un nou termen de anulare a contractelor de vânzare-cumpărare 
încheiate în baza Legii nr. 112/1995, a făcut obiectul deciziei Curţii Constituţionale nr.1325 din 10 
decembrie 2008.

În  cadrul  soluţionării  recursului,  recurenţii  persoane  fizice  au  invocat  excepţia  de 
neconstituţionalitate  a dispoziţiilor  art.  2 din Legea nr.  48/2004 raportat  la dispoziţiile  art.VI alin. 
(4)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002, iar prin decizia nr. 615 din 12 iunie 2012 a 
Curţii  Constituţionale  s-a  admis  excepţia,  s-au declarat  ca neconstituţionale  prevederile  art.  II  din 
Legea nr. 48/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002, care a fost 
publicată  în  Monitorul  Oficial  nr.  929  din  18.12.2002,  prevăzând  un  termen  de  6  luni  pentru 
introducerea acţiunilor în constatarea nulităţii contractelor de vânzare-cumpărare, termen care a expirat 
la data de 18 iunie 2002.

Or acţiunile introductive de instanţă au fost înregistrate la data de 7 octombrie 2004, sau chiar 
la  data  de 28.09.2004 cum a reţinut  instanţa  de revizuire,  care  a  arătat  că reclamanta  a  depus la 
Judecătoria  Cluj-Napoca  un  număr  total  de  41  de  acţiuni  în  data  de  28.09.2004,  care  în  data  de 
29.09.2004 i-au fost restituire pentru a  fi timbrate corespunzător, după care au fost înregistrate la data 
de 28.10.2004.

În cadrul prezentului recurs (al doilea) reclamanta-intimată Arhiepiscopia Romano-Catolică de 
Alba Iulia a invocat excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 184/2002 raportat la art. 53, art. 115, art. 21 şi art. 16 din Constituţie filele 
33-35.

Aceeaşi reclamantă-intimată prin întâmpinare depusă la dosar la data de 21 noiembrie 2012, a 
solicitat repunerea în termenul de prescripţie a acţiunii, arătând că modificarea legislativă a intervenit 
după împlinirea termenului de prescripţie prevăzut de textul declarat neconstituţional.

Recurenţii  S.E.,  S.E.M.  şi  B.A.M.  prin  „notele  de  şedinţă”  depuse  la  dosar,  au  arătat  că 
excepţia  de  neconstituţionalitate  aşa  cum a  fost  formulată,  este  inadmisibilă,  deoarece  Constituţia 
asigură respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor care sunt concrete şi actuale, iar nu simple 
vocaţii; drepturile fundamentale protejate sunt drepturi ale cetăţenilor, deci persoane fizice, nu juridice; 
neconstituţionalitatea  textului  atacat  nu  este  fundamentată  prin  raportare  la  vreunul  din  textele 
constituţionale invocate,  iar admiterea acestei  excepţii  de neconstituţionalitate ar însemna practic o 
subminare a propriei jurisprudenţe a Curţii Constituţionale.

În  ceea  ce  priveşte  cererea  de  repunere  în  termenul  de  exercitare  a  acţiunii,  recurenţii  au 
susţinut că este tardivă, raportat la prevederile art. 19 din Decretul nr. 167/1958, care permit repunerea 
în termen numai dacă nu a trecut o lună de la încetarea efectelor care justifică depăşirea termenului de 
prescripţie,  altfel intervenind sancţiunea decăderii.  Chiar dacă s-ar admite că a existat un motiv de 
împiedicare care să fie sustenabil juridic, de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale trecând mai 
mult de o lună.

În temeiul art. 103 C.pr.civ. coroborat cu art. 19 din Decretul nr. 167/1958, curtea va respinge 
cererea reclamantei-intimate de repunere în termenul de exercitare a acţiunii.

În temeiul art. 304 pct. 9 şi art. 312 alin. (1) şi (3) C.pr.civ., se vor admite recursurile declarate  
de  pârâţii  Consiliul  local  al  municipiului  Cluj-Napoca  prin  Primar,  de  S.E.,  S.E.M.  şi  B.A.M. 
împotriva deciziei tribunalului care va fi modificată în sensul că se vor admite apelurile declarate de 
pârâţii  Consiliul  local  al  municipiului  Cluj-Napoca prin Primar,  S.E.,  S.E.M. şi  B.A.M. împotriva 
sentinţei  judecătoriei  care  va  fi  schimbată  în  parte,  în  sensul  că  se  va respinge  ca  fiind  prescrisă 
acţiunea  civilă  intentată  de  reclamanta  Arhiepiscopia  Romano-Catolică  de  Alba  Iulia  împotriva 
pârâţilor  S.E.,  S.E.M.  şi  B.A.M.,  având  ca  obiect  constatarea  nulităţii  absolute  a  contractelor  de 
vânzare-cumpărare  nr.  31828  din  17.12.1996  şi  nr.  30585  din  28.10.1996,  radierea  dreptului  de 
proprietate al pârâţilor şi reintabularea dreptului de proprietate al Statului Român. 

Vor fi menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei.



În temeiul  art.  29 din Legea nr.  47/1992, se va dispune sesizarea Curţii  Constituţionale  cu 
judecarea excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 184/2002, raportat la art. 53, art. 115, art. 21 şi art. 26 din Constituţie.

În baza art. 274 alin. (1) C.pr.civ., intimata Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia va fi 
obligată la plata cheltuielilor de judecată în recurs, în sumă de 1.500 lei în favoarea recurentei S.E.M. 
şi în sumă de 892,50 lei în favoarea recurentei B.A.M..

38. Decizie de soluţionare a notificării formulate în temeiul Legii nr. 
10/2001. Lipsa dovezii de comunicare. Neexpirarea termenului de atacare a 

deciziei cu plângere

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 455/R din 14 februarie 2013 
Prin acţiunea civilă formulată reclamanta H.I. a solicitat în contradictoriu cu pârâta U.T. din  

Cluj-Napoca să se constate că pârâta nu i-a comunicat până la această dată prin poştă cu scrisoare  
recomandată cu confirmare de primire Decizia cu nr. 29.261 din 9.11.2010 emisă de Biroul Senatului  
U.T. Cluj-Napoca, prin care se respinge notificarea cu nr. 571/9.11.2001 formulată de reclamantă; să  
se  constate  nulitatea  absolută  a  deciziei  cu  nr.  29.261  din  9.11.2010,  întrucât  a  fost  emisă  cu  
încălcarea competenţelor de soluţionare a unei astfel de cereri, prevăzute în Carta U.T. Cluj-Napoca,  
precum  şi  pentru  faptul  că  nu  a  respectat  prevederile  legale  la  anularea  deciziei  cu  nr.  
19.043/13.08.2010;  să  fie  obligată  pârâta  să-i  soluţioneze  Notificarea  înregistrată  cu  nr.  
571/9.11.2001  la B. Ex. Jud. P.N., formulată în temeiul Legii nr. 10/2001 şi să dispună plata de  
despăgubiri la valoarea actuală a terenului preluat abuziv de către Statul Român de la antecesorii săi,  
teren în suprafaţă de 1995 mp, situat administrativ în mun. Cluj-Napoca, str. P., (azi B-dul M.) nr.  
119, înscris în CF nr. 3172 Cluj-Napoca, nr. topo 16437/2; să fie obligat pârâtul la plata cheltuielilor  
de judecată ocazionate de acest proces în caz de opunere la admiterea acţiunii.

Prin sentinţa civilă nr. 693 din 05.10.2012 a Tribunalului Cluj pronunţată s-a admis excepţia  
tardivităţii şi în consecinţă:  

S-a respins cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta H.I. în contradictoriu cu  
pârâta U.T. DIN CLUJ-NAPOCA având ca obiect plângere la Legea 10/2001, ca tardivă.

Analizând cu prioritate excepţia tardivităţii, instanţa a reţinut următoarele:     
Reclamanta a susţinut că decizia de soluţionare a notificării trebuia să-i fie comunicată, potrivit 

legii, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
Această susţinere este contrazisă de prevederile art. 25 alin. 3 din Legea 10/1991, conform cu 

care: “Decizia sau, dupa caz, dispozitia motivata se comunica persoanei indreptatite in termen de cel 
mult 10 zile de la data adoptarii.”

Aşadar, textul de lege aplicabil în cauză nu prevede comunicarea prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire. 

Cu toate acestea,  în practică,  pentru a exista dovada comunicării,  s-a procedat la trimiterea 
dispoziţiei sau deciziei emisă în temeiul Legii 10/2001, prin poştă, cu confirmare de primire. 

În  prezenta  speţă,  tribunalul  a  reţinut  că  decizia  atacată,  cu  nr.  29261  emisă  la  data  de 
9.11.2010, de către U.T. din Cluj-Napoca, a fost comunicată reclamantei cu confirmare de primire, la 
data de 16.11.2010, reclamanta semnând personal de primire, conform dovezii de comunicare de la fila 
63. 

Reclamanta a susţinut că în plicul trimis de U.T. Cluj-Napoca nu s-a aflat Decizia, ci numai 
înştiinţarea că a fost anulată decizia nr. 19043/2010, emisă din eroare cu privire la alt imobil. 

Această  susţinere  a  fost  contrazisă  de  către  pârâtă,  care  a  arătat  că  atât  înştiinţarea,  cât  şi 
Decizia nr. 29261/2010 au fost trimise în acelaşi plic. 

Instanţa a considerat că susţinerea pârâtei este plauzibilă, dat fiind că atât înştiinţarea, cât şi 
decizia atacată au fost redactate la aceeaşi dată, 9.11.2011, deci au putut fi trimise deodată. 

În  plus,  chiar  reclamanta,  la  actele  anexate  acţiunii,  a  depus  Decizia  29261  împreună  cu 
înştiinţarea  emisă  de  pârâtă  la  data  de  9.11.2010,  de  unde  rezultă  că  reclamanta  le-a  primit  pe 
amândouă: atât decizia atacată, cât şi înştiinţarea. 



Pe de altă parte, reclamanta a luat cunoştinţă despre existenţa deciziei atacată, cu nr. 29261 
emisă de pârâta U.T. Cluj-Napoca, încă din cursul litigiului înregistrat sub nr. xxx/117/2010, pe rolul 
Tribunalului Cluj. Astfel cum rezultă din Sentinţa civilă nr. 730/09.09.2011, pronunţată în acel dosar şi 
din copia întâmpinării înregistrată în acel dosar la data de 11.11.2010 (şi depusă în copie la prezentul 
dosar), pârâta U.T. Cluj-Napoca a arătat în întâmpinare că a emis Decizia nr. 29261 din 9.11.2010. Şi 
în respectivul dosar şi în prezentul dosar, reclamanta a fost reprezentantă de acelaşi avocat. Aşadar, 
dacă reclamantei nu i s-ar fi comunicat Decizia nr. 29261, ar fi solicitat pârâtei comunicarea acesteia.  
O astfel de cerere a fost formulată de reprezentanta reclamantei abia la data de 03.10.2011, deci după 
aproape 1 an de la data formulării  întâmpinării  în care s-a menţionat despre Decizia nr. 29261, în 
condiţiile în care interesul reclamantei era să atace decizia în cel mai scurt timp.        

Potrivit  art.  26  alin.  3  din  Legea  10/2001,  “Decizia  sau,  după  caz,  dispoziţia  motivată  de 
respingere a notificării sau a cererii de restituire în natură poate fi atacată de persoana care se pretinde 
îndreptăţită 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.”

Dat fiind că în speţă, decizia ce se atacă a fost comunicată la data de 16.11.2010, tribunalul a 
constatat că prezenta acţiune a fost formulată tardiv, cu depăşirea termenului prevăzut de art. 26 alin. 3 
din Legea nr. 10/2001.

Faţă de toate aceste considerente, a fost admisă excepţia tardivităţii, cu consecinţa respingerii 
ca tardivă a prezentei acţiuni, formulată de reclamanta H.I., în contradictoriu cu pârâta U.T. din Cluj-
Napoca.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta H.I. solicitând casarea sentinţei civile  
nr. 693/2012 a Tribunalului Cluj şi trimiterea cauzei spre rejudecare la tribunal.

În motivare s-a arătat că prin sentinţă instanţa a reţinut fără nici un temei de drept sau de fapt  
faptul că decizia nr. 29261/09.11.2010 a fost comunicată reclamantei cu confirmare de primire la data 
de 16.11.2010, reclamanta semnând se primire.

Prin invocarea că susţinerea pârâtei în acest sens este plauzibilă, înştiinţarea şi decizia atacată 
fiind  redactate  la  aceeaşi  dată,  putând  fi  trimise  deodată  se  ignoră  orice  normă  procedurală  care 
reglementează comunicarea actelor de procedură.

Art. 86 alin. 3 C.pr.civ. arată că atunci când comunicarea nu se poate face prin angajaţii proprii  
se va face prin poştă cu scrisoare recomandată cu dovadă de primire sau prin alte mijloace ce asigură 
transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia. Regulile sunt aplicabile şi în procedura 
administrativă prealabilă conform art. 27 alin. 3 din Legea nr. 10/2001.

Pârâta intimată arată fără nici un suport probator că decizia nr. 29261/09.11.2010 a fost anexată 
adresei  nr.  29320/09.11.2010  şi  a  fost  comunicată  în  acelaşi  plic  cu  scrisoare  recomandată  cu 
confirmare  de  primire  la  data  de  16.11.2010.  Această  adresă  nu  cuprinde  nicio  menţiune  privind 
comunicarea deciziei ci dimpotrivă arată că urmează să se emită o nouă decizie. Nu s-a depus nici un 
borderou de expediere care să justifice susţinerile pârâtei.

În realitate reclamanta a aflat despre existenţa dispoziţiei din cuprinsul întâmpinării depuse de 
pârâtă în dosarul nr. xxx/117/2010, însă aceasta nu a fost niciodată comunicată în conformitate cu 
procedura prevăzută de lege.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 3041, art. 86, art. 312 C.pr.civ., Legea nr. 10/2001, art. 
274 C.pr.civ.

S-a  indicat  cu  titlu  de  practică  judiciară  decizia  civilă  nr.  7824/20.11.2007  şi  decizia  nr. 
6572/11.10.2007 pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

În apărare, pârâta U.T. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca  
neîntemeiat.

În motivare s-a arătat  că susţinerea reclamantei  că în plicul  trimis de către U.T. la data de 
11.11.2010 s-a aflat numai înştiinţarea referitor la anularea deciziei nr. 19043/2010 este neadevărată 
deoarece la actele anexate acţiunii a depus decizia nr. 29261 împreună cu înştiinţarea, rezultând că 
reclamanta le-a primit pe amândouă la data de 16.11.2010.

Atât decizia cât şi înştiinţarea au fost redactate în aceeaşi zi şi au fost trimise în acelaşi plic la  
data de 11.11.2010 prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire deşi textul art. 25 din Legea 
nr. 10/2001 nu prevede obligativitatea comunicării în acest fel. Confirmarea de primire a fost semnată 
de către reclamantă la data de 16.11.2010.



Totodată,  în  dosarul  nr.  xxx/117/2010 aflat  pe rolul  Tribunalului  Cluj  U.T.  a  precizat  prin 
întâmpinare că decizia a fost comunicată reclamantei, anexând decizia nr. 29262 întâmpinării, aspect 
ce rezultă şi din sentinţa civilă nr. 730/2011 a Tribunalului Cluj. Reclamanta a luat la cunoştinţă din 
întâmpinare despre faptul că decizia i-a fost comunicată, necontestând faptul că i-a fost comunicată şi 
neformulând o cerere prin care să solicite comunicarea acestei decizii. Aceasta face dovada faptului că 
se  afla  în  posesia  deciziei.  Cererea  de  comunicare  a  deciziei  este  formulată  numai  la  data  de 
03.10.2011.

Având în vedere prevederile art. 26 din Legea nr. 10/2001 rezultă că în mod corect a reţinut 
instanţa de fond tardivitatea acţiunii.

Pârâta a înţeles să facă şi apărări de fond în cuprinsul întâmpinării,  apărări lipsite de obiect 
având în vedere obiectul recursului.

Analizând  recursul  declarat  de  reclamanta  H.I.  împotriva  sentinţei  civile  nr.  693  din  
05.10.2012 a Tribunalului Cluj, Curtea reţine următoarele:

Din  cuprinsul  actelor  existente  la  dosarul  de  fond,  referitoare  la  comunicarea  deciziei  nr. 
29261/09.11.2010 emisă de către U.T. Cluj-Napoca în vederea soluţionării  notificării  formulată  de 
către reclamantă în baza Legii nr. 10/2001, se constată că nu s-a făcut dovada certă a comunicării 
acesteia reclamantei până la momentul promovării acţiunii.

Adresa anexată la fila 5 din dosar atestă faptul că decizia nr. 19043/13.08.2010 a fost emisă din 
eroare de către U.T. din Cluj-Napoca, decizându-se anularea acesteia de către conducerea U.T. din 
Cluj-Napoca, urmând a se emite o nouă decizie.

La  dosar  se  află  răspunsul  pârâtei  la  o  adresă  a  reclamantei,  răspuns  întocmit  la  data  de 
17.10.2011, arătându-se că decizia nr. 29261/09.11.2011 a fost emisă în aceeaşi zi cu adresa nr. 29320, 
ambele fiind comunicate în acelaşi  plic reclamantei la data de 11.11.2010, reclamanta semnând de 
primire la data de 16.11.2010, potrivit confirmării de primire anexată.

Se mai arată în cuprinsul acestui răspuns că reclamanta are cunoştinţă de decizie deoarece a fost 
depusă în dosarul instanţei, făcându-se referiri cu privire la aceasta şi în întâmpinare.

La filele 63-64 din dosar se află anexată conformarea de primire la care se face referire de către 
pârâtă, din aceasta rezultând că la data de 16.11.2010 reclamanta a semnat personal pentru primirea 
corespondenţei de la U.T. Cluj-Napoca.

La dosar este anexată şi întâmpinarea formulată de către pârâtă în dosarul nr. xxx/117/2010 al 
Tribunalului Cluj, întâmpinare în care se face referire la decizia nr. 29261/09.11.2010 despre care se 
susţine şi că ar fi fost comunicată reclamantei.

Susţinerea pârâtei este în sensul că raportat la cuprinsul actelor menţionate anterior se poate 
trage  concluzia  că  reclamantei  i-a  fost  comunicată  decizia  atacată  la  data  de  16.11.2010,  oricum 
aceasta luând la cunoştinţă despre decizie la data de 11.11.2010 din cuprinsul întâmpinării formulate în 
dosarul nr. xxx/117/2010.

În primul rând se constată că în ceea ce priveşte o eventuală comunicare a deciziei la data de 
11.11.2010,  comunicare  care  să  rezulte  din  confirmarea  de  primire  semnată  personal  de  către 
reclamantă la data de 16.11.2010, aceasta nu este dovedită. Pârâta nu a depus la dosar un borderou din 
care  să  rezulte  care  au  fost  actele  comunicate  la  data  de  11.11.2010  din  conţinutul  adresei  nr. 
29320/09.11.2010 emisă de către U.T. Cluj-Napoca nerezultând că decizia nr. 29261/09.11.2010 ar fi 
fost deja emisă, fiind anexată acesteia, făcându-se menţiune în această adresă despre faptul că urmează 
a fi emisă noua decizie.

În ceea ce priveşte comunicarea deciziei în cursul soluţionării dosarului nr. xxx/117/2010 al 
Tribunalului Cluj, se constată că într-adevăr în cuprinsul întâmpinării formulate de către U.T. în acest 
dosar se face referire la decizia nr. 29261/09.11.2010 şi la faptul că ar fi fost comunicată reclamantei, 
dar  decizia  nu  este  anexată  întâmpinării,  nefiind  deci  comunicată  efectiv  reclamantei  o  dată  cu 
întâmpinarea.

Nici  considerentele  sentinţei  civile  nr.730/2011  pronunţată  în  dosarul  nr.xxx/117/2010  a 
Tribunalului Cluj nu statuează în alt sens, numai prin întâmpinarea formulată în acest dosar invocându-
se comunicarea deciziei nr.29.261/2010 reclamantei, fiind vorba deci  numai despre susţinerile părţii.

Pentru ca termenul de 30 zile prevăzut de art. 26 alin. 3 din Legea nr. 10/2001 să înceapă să 
curgă  trebuie  a  se  verifica  în  prealabil  comunicarea  efectivă  a  deciziei,  numai  de  la  momentul 
comunicării putând începe a curge acest termen de atacare a deciziei. 



În principiu această dovadă se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, chiar 
dacă la art.26 din lege nu este menţionată obligaţia comunicării în această modalitate, comunicarea în 
aceste condiţii fiind prevăzută numai la art.27 din Legea nr.10/2001.

Astfel cum s-a arătat anterior, în cauză pârâta nu a reuşit să facă dovada certă a comunicării  
deciziei  atacate,  în  aceste  condiţii  Curtea apreciind că în mod greşit  a reţinut  instanţa  de fond că 
reclamantei i-a fost comunicată decizia atacată la data de 16.11.2010, sau că ar fi luat la cunoştinţă de 
decizie în dosarul nr. xxx/117/2010 al Tribunalului Cluj. Excepţia tardivităţii formulării plângerii apare 
deci a fi neîntemeiată. 

În consecinţă, se apreciază îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 312 alin. 3 C.pr.civ., sentinţa 
civilă nr. 693 din 5.10.2012 a Tribunalului Cluj urmând a fi casată iar cauza trimisă spre rejudecare 
aceleiaşi instanţe, Tribunalul Cluj.

39. Completarea hotărârii. Admitere
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 459/R din 18 februarie 2013 

Prin cererea înregistrată la data de 25 ianuarie 2013, reclamanta M.M. a solicitat completarea 
deciziei civile nr. 4924/R din 26 noiembrie 2012, pronunţată de Curtea de Apel Cluj având în vedere 
faptul că instanţa de recurs a omis să se pronunţe cu privire la reclamanta recurentă.

În  cuprinsul  cererii  de  recurs  înregistrată  la  data  de  03.10.2012 figurează  şi  reclamanta  în 
calitate de recurentă, însă în cuprinsul dispozitivului deciziei civile nr. 4924/R/2012 instanţa a omis să 
se pronunţe şi cu privire la pretenţiile acesteia.

Analizând cererea de completare a hotărârii,  Curtea reţine următoarele:
Prin  Decizia  civilă  nr.  4924/26.11.2012  pronunţată  de  Curtea  de  Apel  Cluj  în  dosar  nr. 

920/117/2012 s-a admis recursul declarat de reclamanţii M.I.S ş.a., împotriva sentinţei civile nr. 8947 
din  10  septembrie  2012,  pronunţată  de  Tribunalul  Cluj  în  dosarul  nr.  920/117/2012,  care  a  fost 
modificată  în parte în sensul că s-au obligat  pârâtele  S.N.T.F.M.,  S.N.T.F.M. SA - SUCURSALA 
TRANSILVANIA,  să  plătească  fiecăruia  dintre  reclamanţii  şi  intervenienţii  menţionaţi  anterior  6 
salarii  de  bază  brute,  sumă actualizată  cu  rata  inflaţiei  de  la  data  scadenţei  şi  până  la  data  plăţii  
efective.

S-au obligat intimatele să plătească recurentei Jakab Lidia suma de 150 de lei, iar fiecăruia 
dintre ceilalţi recurenţi menţionaţi anterior suma de 200 de lei, cheltuieli de judecată la fond.

S-a respins ca nefondat recursul declarat de reclamanţii B.I. ş.a. împotriva aceleiaşi hotărâri.
S-au menţinut celelalte dispoziţii ale hotărârii atacate.
Examinând Decizia  civilă  nr.  4924/26.11.2012, Curtea constată  că deşi  reclamanta  M.M. a 

promovat recurs împotriva Sentinţei civile nr. nr. 8947 din 10.09.2012 pronunţată de Tribunalul Cluj, 
instanţa  de  recurs  a  omis  să  se  pronunţe  cu  privire  la  această  recurentă-reclamantă,  cererea  de 
completare a hotărârii fiind astfel întemeiată în raport de dispoziţiile art. 2812 Cod procedură civilă.  

Analizând recursul declarat de reclamanta M.M., Curtea reţine că prin Contractul colectiv de 
muncă unic la nivelul  ramurii  transporturi  pe anii  2008 -  2010 s-a stabilit  la art.  80 alin.  1 că „la 
desfacerea contractului  individual  de muncă,  din iniţiativa angajatorului,  salariaţii  să primească pe 
lângă celelalte drepturi la zi cuvenite pentru activitatea prestată, şi de o plată compensatorie în valoare 
de minim 6 salarii de bază brute negociate”, iar la alin. 2 lit. a s-a menţionat că „prevederile alin. 1 sunt 
aplicabile  atunci  când  desfacerea  contractului  individual  de  muncă  a  intervenit  ca  urmare  a  unor 
motive ce nu ţin de persoana salariatului.”

În conformitate cu dispoziţiile art. 241 alin. 1 lit. c din Codul muncii şi ale art. 11 alin. 1 lit. c 
din Legea nr. 130/1996 (dispoziţii în vigoare la data la care s-a născut dreptul pretins prin acţiune), 
clauzele contractelor colective de muncă produc efecte pentru toţi salariaţii încadraţi la toţi angajatorii 
din ramura  de activitate  pentru care s-a  încheiat  contractul  colectiv  de munca la  acest  nivel.  Prin 
urmare, acesta este aplicabil şi în cazul societăţii pârâte.

Potrivit prevederilor art. 243 alin. 1 din C. muncii „executarea contractului colectiv de muncă 
este obligatorie pentru părţi”, iar conform alin. 2 „neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul 
colectiv  de  muncă  atrage  răspunderea  părţilor  care  se  fac  vinovate  de  aceasta”,  principiul  forţei 



obligatorii  a contractului  colectiv  fiind prevăzut  şi  de dispoziţiile  art.  30 din Legea  nr.  130/1996, 
privind contractul colectiv de muncă.

Or, faţă de cele arătate, Curtea constată că în mod corect s-a reţinut aplicabilitatea Contractului 
colectiv de muncă la nivelul ramurii transporturi pe anii 2008 – 2010, în condiţiile în care acesta era în 
vigoare la data la care reclamanta a fost concediată.

Deşi  reclamanta  a  beneficiat  de măsurile  de protecţie  socială  prevăzute  de  OG nr.  9/2010, 
inclusiv de plăţile compensatorii achitate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit menţiunilor 
din  decizia  de  concediere  depusă  la  dosar,  această  împrejurare  nu  este  de  natură  să  exonereze 
societatea pârâtă de a executa obligaţiile impuse de contractul colectiv de muncă aplicabil.

Nu poate fi primit raţionamentul societăţii pârâte, în contextul în care prin prevederile art. 67 
din Codul muncii, legiuitorul a statuat expres că „Salariaţii concediaţi pentru motive care nu ţin de 
persoana lor beneficiază de măsuri active de combatere a şomajului şi pot beneficia de compensaţii în  
condiţiile prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil”.

Din interpretarea textului legal evocat, rezultă fără echivoc intenţia clară a legiuitorului care 
permite  cumularea compensaţiilor acordate în temeiul OG. nr. 9/2010 cu cele plătite de angajator în 
temeiul Contractului colectiv de muncă unic la nivel ramură transporturi. 

Cum prin  OG nr.  9/2010 sau  alt  act  normativ  special  aplicabil  nu  s-a  prevăzut  un  regim 
derogatoriu de la dispoziţiile art.  67 din Codul muncii,  Curtea reţine că pârâtele aveau obligaţia să 
plătească  reclamantei,  din  fondurile  proprii,  compensaţiile  băneşti  individuale  astfel  cum  au  fost 
negociate în Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură transporturi pe anii 2008-2010.

Dincolo de faptul că OG nr. 9/2010 nu este de natură să determine o modificare a contractului 
colectiv de muncă, o atare modificare fiind admisă de către legiuitor numai în condiţiile art. 31 al. 1 
din legea nr. 130/1996, respectiv  doar când părţile  semnatare convin acest  lucru,  se mai  reţine că 
instituirea măsurilor de protecţie nu fac inaplicabile dispoziţiile din Contractul colectiv de muncă ce a 
fost încheiat anterior intrării în vigoare a acestui act normativ.

Pentru considerentele expuse, Curtea apreciază ca hotărârea recurată este nelegală, astfel că în 
baza art. 2812  şi a art 312 alin. 3 raportat la art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă se va admite cererea de 
completare a hotărârii formulate de reclamanta M.M., conform dispozitivului prezentei decizii.

În  temeiul  art.  274  alin.  1  Cod  procedură  civilă,  se  vor  obliga  pârâtele,  aflate  în  culpă 
procesuală,   să  plătească  reclamantei  M.M.  suma  de  200  de  lei,  cheltuieli  de  judecată  la  fond, 
reprezentând contravaloarea onorariului de avocat.

Se vor menţine celelalte dispoziţii ale hotărârii atacate.

40. Decizie de concediere prin acordul părţilor. Acţiune în anulare. 
Termen de prescripţie

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 463/R din 18 februarie 2013 

Prin  sentinţa  civilă  nr.5030  din  08.10.2012,  pronunţată  de  Tribunalul  Sălaj  a  fost  admisă 
excepţia  prescripţiei  dreptului  la  acţiune,  excepţie  invocată  de  pârâta  Agenţia  Naţională  a 
Îmbunătăţirilor  Funciare  Bucureşti,  şi  în  consecinţă  a  fost  respinsă  acţiunea  formulată  reclamanţii 
M.N.M., N.V., E.C. şi S.I., , în contradictoriu cu pârâtele Agenţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare 
Bucureşti, şi Agenţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare Bucureşti – Filiala Judeţeană Sălaj privind 
anularea deciziei nr. 26/21.12.2011 a reclamantului M.N.M., decizia nr. 22/21.12.2011 a reclamantei 
N.V., decizia nr. 27/21.12.2011 a reclamantului  E.C., decizia  nr. 24/21.12.2011 a reclamantei  S.I:, 
încetarea contractelor individuale de muncă ale reclamanţilor în temeiul art. 65-68 din Codul Muncii 
începând  cu  data  de  29.12.2011,  obligarea  pârâtelor  la  plata  a  7  salarii  compensatorii  în  temeiul 
contractului colectiv de muncă, actualizate cu indicele de inflaţie, de la data de 21.12.2011 şi până la 
data plăţii efective şi plata cheltuielilor de judecată, ca fiind prescrisă.  

Pentru  a  hotărî  astfel,  prima  instanţă  a  reţinut  că  reclamanţii  au  fost  angajaţi  cu  contract 
individual de muncă pe o durată nedeterminată în cadrul Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor 
Funciare R.A. – Sucursala Teritorială Tisa-Someş.



La  data  de  21.12.2011  au  fost  emise  Deciziile  nr.  26/21.12.2011  –  pentru  M.N.M.,  nr. 
22/21.12.2011 pentru N.V., nr. 27/21.12.2011 pentru E.C. şi nr. 24/21.12.2011 pentru S.I. prin care se 
constata încetarea contractelor individuale de muncă a reclamanţilor,  în temeiul  art.  55 lit.  (b) din 
Codul muncii, începând cu data de 22.12.2011.

Aceste decizii sunt considerate nelegale de reclamanţi, aceştia contestând acordarea acordurilor 
lor la încetarea raporturilor de muncă.

Pârâta nu a făcut dovada existenţei acestui acord.
Actul juridic prin care părţile pun capăt raportului de muncă, trebuie să îndeplinească condiţiile 

de fond stabilite de lege pentru validitatea oricărui act juridic şi mai cu seamă este necesar ca ele să-şi 
materializeze acordul de voinţă, printr-un consimţământ care să întrunească cerinţele dreptului comun. 
Într-o atare situaţie, pentru a proceda la încetarea  contractului în baza art. 55 lit. (b) din Codul muncii, 
angajatul trebuie să aibă în vedere o eventuală cerere ori altă manifestare neîndoielnică din care să 
rezulte intenţia clară a salariatului de a părăsi unitatea.

În  lipsa  unei  astfel  de  manifestări  de  voinţă  din  partea  reclamanţilor,  deciziile  contestate 
reflectă  manifestarea  unilaterală  de  voinţă  a  angajatorului  de  încetare  a  raporturilor  de  muncă, 
concretizată prin emiterea deciziilor contestate.

Potrivit prevederilor art. 211, lit. a) din Legea nr. 62/2011, măsurile unilaterale de încetare a 
contractului individual de muncă de 45 de zile calendaristice, de la data la care cel interesat a luat la 
cunoştinţă de măsura dispusă.

Conform  semnăturii  de  primire  de  pe  deciziile  contestate  rezultă  că,  acestea  i-au  fost 
comunicate la data de 21.12.2011 (f.36, 40, 44, 48) iar prezenta acţiune a fost introdusă la data de 
04.07.2012, deci cu depăşirea termenului prevăzut expres de lege.

Prin urmare, instanţa a admis excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, excepţie invocată de 
pârâtă şi a respins contestaţia reclamantei împotriva deciziilor nr. 26/21.12.2011 – pentru Mureşan 
Mircea Nicolae, nr. 22/21.12.2011 – pentru Nicolae Viorica, nr. 27/21.12.2011 – pentru Ember Cornel 
şi nr. 24/21.12.2011 pentru Sarkozi Ileana, ca prescrisă.

Celelalte capete de cerere fiind accesorii contestării deciziei de încetare a raporturilor de muncă 
au fost respinse în consecinţă.

Împotriva   acestei  hotărâri  reclamanţii  au  declarat  recurs  prin  care  au  solicitat  casarea  
sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe.

În motivarea recursului s-a susţinut că deciziile contestate nu au caracter unilateral, fiind emise 
în baza art.55 Codul muncii, care reglementează încetarea contractului de muncă prin acordul părţilor, 
astfel  încât  nu sunt  aplicabile  dispoziţiile  art.268 alin.1  Codul  muncii,  ci  ale  art.268 alin.2  Codul 
muncii care instituie un termen de prescripţie de 3 ani.

Pârâta Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare a depus întâmpinare prin care  a invocat 
excepţia nulităţii recursului, iar pe fond a solicitat respingerea recursului ca nefundat.

Examinând hotărârea în raport de motivele invocate Curtea de Apel va admite recursul pentru  
următoarele motive:

Deciziile  nr.26/21.11.2011,   nr.22/21.12.2011,  27/21.11.2012  şi  nr.24/21.12.2011  emise  de 
pârâtă în temeiul art.55 lit. b Codul muncii se bucură de prezumţia de legalitate şi valabilitate până la 
proba contrarie.

Cum  aceste  decizii  atestă  încetarea  contractului  de  muncă  prin  acordul  părţilor,  trebuie 
examinate în raport de prevederile art.55 lit. b Codul muncii, fiind o împrejurare de fapt exprimarea 
acordului salariatului sau lipsa consimţământului său.

Curtea apreciază că, potrivit art. 77 Codul muncii, numai decizia de concediere ca act unilateral 
de voinţa al angajatorului trebuie comunicată salariatului, pentru ca de la momentul comunicării să 
curgă termenul de contestare a sa, producând efecte juridice.

Această  concluzie  rezultă  clar  din interpretarea  dispoziţiilor  art.268 alin.1 lit.  a  şi  b  Codul 
muncii. Astfel, aceste dispoziţii legale se referă la contestarea în termen de 30 de zile de la comunicare 
a deciziilor unilaterale ale angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea suspendarea 
sau încetarea contractului individual de muncă sau a deciziei de sancţionare disciplinară.

Decizia bazată pe art. 55 lit. b Codul muncii nu este un act unilateral al angajatorului, chiar 
dacă este provine de la acesta, deoarece decizia nu poate fi disociată de convenţia părţilor privind 



desfacerea contractului de muncă,  ci dimpotrivă se întemeiază pe acest acord, care îi conferă, prin 
urmare, caracter bilateral. 

În atare situaţie, cererea privind anularea deciziei emise în baza art. 55 lit. b Codul muncii, nu 
cade sub incidenţa ipotezelor prev. de art.268 alin.1 lit. a şi b C.M (30 de zile de la comunicare), ci a 
ipotezei  prev.  de  art.268  alin.2  Codul  muncii  potrivit  căreia   în  toate  situaţiile,  altele  decât  cele 
prevăzute la alin.1 termenul este de 3 ani de la naşterea dreptului.

Aşadar, termenul pentru anularea deciziei care ar atesta greşit acordul de voinţă, chiar şi în 
situaţia în care se invocă lipsa consimţământului, nu este de 30 de zile de la comunicare, ci de 3 ani de 
la data naşterii dreptului.

Având în vedere, prin urmare, că termenul de prescripţie incident în cauză este cel de 3 ani şi 
nu cel de 30 de zile/45 de zile (conform art. 211 alin. 1 lit. a din Legea nr. 62/2011), Curtea de Apel va 
admite recursul în temeiul art.312 alin.5 C.pr.civ., va casa hotărârea şi va trimite cauza  spre rejudecare 
primei instanţe, care va examina pe fond cauza dedusă judecăţii.

Notă. În acelaşi sens, Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 462/R din 18 
februarie 2013 

41. Concediere colectivă. Decizie ce nu prevede individualizarea 
criteriului ce a constituit temeiul concedierii. Anulare

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 469/R din 18 februarie 2013 

Prin acţiunea civilă înregistrată la această instanţă sub nr. de mai sus reclamanta K.E. a chemat 
în  judecată  pe  pârâta  S.N.T.F.C.  S.A.,  Sucursala  de  T.F.C.  Cluj solicitând  anularea  deciziei  de 
concediere nr. 402/a/337 ca fiind nelegală; reintegrarea reclamantei în funcţia vânzător bilete deţinută 
anterior concedierii; obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale indexate şi actualizate începând cu 
data emiterii deciziei şi până la reintegrarea efectivă, cu cheltuieli de judecată.

Prin sentinţa civilă nr. 1919/F/05.11.2012, pronunţată de Tribunalul Bistriţa Năsăud s-a admis 
acţiunea reclamantei şi a fost anulată decizia de concediere nr. 402/a/337/22 martie 2012 emisă de 
pârâtă, ca fiind nelegală şi s-a dispus reintegrarea reclamantei pe postul ocupat anterior concedierii.

De asemenea, a fost obligată pârâta la plata în favoarea reclamantei a unei despăgubiri egale cu 
salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamanta, 
începând cu data concedierii – 23 martie 2012 - şi până la reintegrarea efectivă.

Au fost obligate pârâtele S.N.T.F.C.S.A., Sucursala T.F.C. Cluj să plătească reclamantei K.E. 
suma de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru  a  pronunţa  soluţia  menţionată,  Tribunalul  a  avut  în  vedere  că reclamanta  a  fost 
angajata pârâtei pe postul de vânzător bilete la staţia CF Bistriţa, conform menţiunilor din carnetul de 
muncă  începând cu 1.07.2008 şi până la data de 22 martie 2012, când s-a dispus concedierea sa în  
baza deciziei de concediere nr. 402/a/337 din 22.03.2012.

Concedierea a fost una colectivă, aşa cum rezultă din decizia de concediere şi din documentele 
depuse la dosar, din care rezultă că au fost concediaţi în aceeaşi perioadă un număr de 1050 salariaţi 
din totalul de 13.903 salariaţi, astfel încât concedierea întruneşte cerinţele art. 68 alin. 1 lit. c din Codul 
muncii, republicat, aspect necontestat de reclamantă.

În  vederea  eficientizării  activităţii  s-a  întocmit  programul  de  eficientizare  a  activităţii  nr. 
20/24/21/120/23.11.2011, aprobat prin hotărârea Adunării generale ordinare a acţionarilor.

Intenţia de concediere colectivă a fost notificată federaţiilor sindicale, Inspectoratului Teritorial 
de Muncă Bucureşti şi Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti la datele de 
13 ianuarie 2012, 18 ianuarie 2012, aspect de altfel necontestat de reclamantă.

În  raport  de  prevederile  art.  69  –  71  din  Codul  muncii  republicat  s-a  reţinut  că  întreaga 
procedură anterioară emiterii deciziei de concediere colectivă a fost respectată.

Referitor la decizia de concediere a reclamantei, Tribunalul a constatat că aceasta nu respectă 
toate cerinţele de formă prevăzute de art. 76 din Codul muncii, republicat, cătă vreme aceasta nu indică 
în  concret  criteriul  avut  în  vedere  la  concedierea  reclamantei,  ci  cuprinde  la  art.  4  al.  1  doar  o 
enumerare a acestora.

S-a  mai  reţinut  că  din  cuprinsul  deciziei  de  concediere  contestate  nu  rezultă  faptul  că  la 
concedierea reclamantei s-a avut în vedere rezultatul evaluării sale profesionale.



În situaţia în care însă angajatorul avea în vedere rezultatul performanţelor profesionale ale 
reclamantei  comparativ  cu ale altor salariaţi  ai  altor staţii  din cadrul  sucursalei  pârâte,  angajaţi  pe 
acelaşi post cu cel ocupat de reclamantă, în decizia de concediere trebuia menţionat expres că la baza 
concedierii reclamantei a stat rezultatul evaluării sale profesionale, indicându-se cu cine sau între cine 
s-a realizat comparaţia.

Aceasta  pentru  a  da  posibilitate  reclamantei  să  conteste  în  cunoştinţă  de  cauză  eventuala 
comparaţie, iar instanţei să poată verifica legalitatea şi temeinicia măsurii luate, urmare a comparării 
rezultatelor profesionale.

În lipsa precizării de către angajator a faptului că evaluarea profesională a constituit criteriul 
care a stat la baza concedierii, a modalităţii în care s-a efectuat evaluarea profesională, a persoanelor 
între care s-a realizat comparaţia, concedierea reclamantei apare ca arbitrară, neexistând elemente în 
baza cărora instanţa să procedeze la verificarea corectitudinii procedurii de evaluare, răspunsul pârâtei 
la interogatoriul formulat de reclamantă administrat pe parcursul judecării cauzei nefiind în măsură să 
completeze lipsa menţiunilor din decizia atacată cu privire individualizarea criteriului avut în vedere la 
concedierea reclamantei.

Întrucât concedierea nu s-a realizat exclusiv pe criteriul profesional, trebuia să se analizeze în 
concret celelalte criterii de concediere, analiza realizându-se prin raportare la toate persoanele angajate 
ale pârâtei, indiferent la care staţie, care ocupă post de vânzător bilete.

În cazul concedierilor colective, această menţiune trebuie privită în strânsă legătură cu motivele 
care au determinat concedierea, respectiv cu art. 76 alin. 1 lit.  a) din Codul muncii,  republicat,  iar 
conform art. 79 Codul muncii, republicat, în caz de conflict de muncă angajatorul nu poate invoca în 
faţa instanţei alte motive de fapt şi de drept decât cele precizate în decizia de concediere.

Având în vedere că angajatorul nu a indicat în concret ce criteriu s-a avut în vedere efectiv la 
concedierea  reclamantei  pentru  a  se  putea  verifica  legalitatea  şi  temeinicia  deciziei  prin  prisma 
respectării  criteriilor  de  departajare  a  salariaţilor,  în  condiţiile  în  care  pârâta  a  fost  oscilantă  pe 
parcursul  judecăţii  în  privinţa  criteriilor  efectiv  aplicate  reclamantei  (iniţial  indicând  competenţa 
profesională  şi  starea  disciplinară,  apoi  prin  răspunsul  la  interogatoriul  formulat  de  reclamantă 
indicând aspectul că la concedierea acesteia au fost avute în vedere competenţele profesionale scăzute 
dovedite prin fişele şi rapoartele de evaluare depuse la dosarul cauzei, în condiţiile în care testările 
profesionale au fost efectuate în condiţii de formalism extrem şi numai pentru o parte din angajaţii  
pârâtelor care ocupau un post similar cu acela al reclamantei-vânzător bilete), tribunalul a reţinut că 
decizia de concediere contestată în cauză este lovită de nulitate absolută, conform dispoziţiilor art. 76 
şi 78 din Codul muncii, republicată.

Potrivit art. 80 din Codul muncii, a dispus anularea ei şi a  obligat angajatorul la plata unei 
despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi 
beneficiat salariatul. Totodată, la solicitarea salariatului instanţa care a dispus anularea concedierii va 
repune părţile în situaţia anterioară emiterii actului de concediere.

În  baza  considerentelor  reţinute  şi  făcând  aplicarea  dispoziţiilor  art.  76,  78,  80  din  Codul 
muncii, republicat, tribunalul a admis acţiunea, potrivit dispozitivului.

Totodată, instanţa a obligat pârâtele să plătească contestatoarei în temeiul art. 274 din C.P.C. 
suma de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de avocat, conform chitanţei de 
la f.122 din dosarul cauzei.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs pârâtele S.N. T.F.C.S.A. Bucureşti - Sucursala de  
T.F.C.  Cluj,  solicitând  admiterea  recursului,  casarea  hotărârii  atacate  si  respingerea  contestaţiei 
împotriva deciziei de concediere.

În susţinere, arată că  desfiinţarea locului de munca ocupat de către reclamanta intimată este 
consecinţa  aplicării  Programul  de  eficientizare  a  activităţii  a  SNTFC  S.A.  nr. 
20/24/21/120/23.11.2011", adoptarea acestuia fiind determinată de dificultăţile economice.

Desfiinţarea a fost una efectivă aspect confirmat de statele de funcţii depuse la dosar care sunt 
anterioare, respectiv ulterioare finalizării restructurării -  29.02.2012 si 31.03.2012.

Aceste state de funcţii atesta ca la data de 29.02.2012 la Halta Comerciala Caila erau prevăzute 
doua posturi de vânzători de bilete, iar in urma aplicării programului de restructurare si eficientizare, 
respectiv la data de 31.03.2012, a rămas un singur post de vânzător de bilete. 



Precizează că nu au existat si nu exista in unitate posturi vacante pentru ca reclamanta sa poată 
fi reîncadrata. 

Decizia de concediere întruneşte cerinţele impuse de legiuitor prin prevederile art. 76 din Codul 
muncii republicat, în condiţiile în care în cuprinsul acesteia se arata considerentele  de drept avute in 
vedere de unitate la luarea măsurii, respectiv dispoziţiile art. 55 lit. c, art. 65, art. 66, art. 69 si urm. din  
Codul muncii republicat si  de fapt, dificultăţile economice, reorganizarea si restructurarea societăţii, 
astfel cum rezulta din Programul de eficientizare a activităţii SNTFC si Notificarea nr. 1/907/2012, a 
căror aplicare are drept consecinţa desfiinţarea unui număr de posturi la nivel de societate printre care 
si postul reclamantei. 

De asemenea,  prin art.  4  se enumera  criteriile  avute in  vedere potrivit  legii  si  contractului 
colectiv de munca, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere si anume: 

a. salariaţii care sunt asociaţi la alte societăţi comerciale cu capital privat sau mixt; 
b. salariaţii care au un alt loc de munca sau care cumulează pensia cu salariul; 
c. salariaţii care îndeplinesc condiţiile de pensionare la limita de vârsta; 
d. persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare la cererea lor. 
Contrar  celor  reţinute  de  către  prima  instanţă,  în  conformitate  cu  prevederile  Contractului 

colectiv de munca pe anul 2011-2012, la aplicarea efectiva a reducerii de personal s-a avut in vedere 
atât competenta profesionala cat si disciplina in munca a salariaţilor din cadrul formaţiilor de lucru 
care urmau sa-si reducă activitatea. 

Procesele  verbale  încheiate  cu  ocazia  verificării  profesionale  periodice  a  personalului  din 
cadrul punctelor de lucru din cadrul Staţiei  Bistriţa Nord care au îndeplinit  funcţia de vânzător de 
bilete pe anii 2009, 2010 si 2011 si din fisele de evaluare a salariaţilor încadraţi pe aceeaşi funcţie, 
atestă că petenta a dovedit competentele cele mai scăzute. 

Şeful Staţiei Bistriţa Nord, in răspunsul la interogatoriul depus la instanţa de fond, a precizat ca 
reclamanta a fost sancţionata de mai multe ori pentru neîndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de 
serviciu in cursul anului 2011. 

Consideră  că  din  probele  administrate  în  cauză  rezultă  realitatea  motivului  concedierii  - 
desfiinţarea locului de munca ocupat de contestatoare determinata de dificultăţile economice la nivel 
de unitate, ce au determinat reorganizarea, faptul că măsura are un caracter efectiv si o cauza reala si 
serioasa,  respectiv  a  fost  dispusă  cu  respectarea  criteriilor  de  disponibilizare  minimale  privind 
reducerea de personal. 

Prin întâmpinarea depusă, reclamanta intimată s-a opus admiterii recursului.
Nu au fost administrate probe noi.
Recursul este nefondat pentru cele ce succed:
 Din cuprinsul  deciziei  de concediere   nr.  402/a/337 din 22.03.2012,  ce formează  obiectul 

contestaţiei deduse judecăţii,  rezultă că reclamanta a fost concediată în temeiul dispoziţiilor art. 65 
C.muncii, pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului, ca urmare a concedierii colective.

Se  menţionează  în  conţinutul  actului  de  concediere  motivele  de  fapt  care  au  determinat 
concedierea  colectivă,  acestea  constând  în  dificultăţile  economice,  reorganizarea  şi  restructurarea 
societăţii, astfel cum rezultă din Programul de eficientizare a activităţii SNTFC, aprobat prin Hotărârea 
AGEA nr. 1/907/2012, precum şi faptul că  în urma aplicării programului de eficientizare, angajatorul 
nu dispune de posturi vacante de natura celui ocupat de salariat în aceeaşi unitate.

 Totodată, s-a menţionat în cuprinsul actului de concediere şi faptul că salariaţilor concediaţi ca 
urmare a măsurilor de concediere colectivă li se acordă suma de 670 lei lunar pe o perioadă de 6 luni, 
având în vedere prevederile CCM al CFR Marfă şi dispoziţiile art. 1 din HG nr. 1193/2010. 

De asemenea, la art. 4 din decizia contestată se precizează criteriile avute în vedere, potrivit 
legii şi/sau contractelor colective de muncă, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere, fiind 
menţionate următoarele criterii: 

a) competenţa profesională rezultată în urma evaluării criteriilor de performanţă; 
b) salariaţii care sunt asociaţi la alte societăţi comerciale cu capital privat sau mixt; 
c) salariaţii care au un alt loc de muncă sau care cumulează pensia cu salariul; 
d) salariaţii care îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă; 
e) personale care îndeplinesc condiţiile de pensionare la cererea lor; 



Potrivit dispoziţiilor art. 76 alin. 1 lit. a şi c din Codul Muncii decizia de concediere trebuie să 
conţină în mod obligatoriu motivele care determină concedierea iar, în cazul concedierilor colective, şi  
criteriile de stabilire a ordinii de priorităţi, conform art. 69 alin. 2 lit. d Codul Muncii.

De asemenea, prevederile art. 69 alin. 3 Codul Muncii statuează că „criteriile prevăzute la alin. 
2  lit.  d  se  aplică  pentru  departajarea  salariaţilor  după  evaluarea  realizării  obiectivelor  de  
performanţă”.

Dispoziţii în acest sens se regăsesc şi la punctul 4 al. 1 lit. a din decizia contestată.
Prin urmare, în sarcina unităţii angajatoare subzista obligaţia de a face aplicarea, cu prioritate a 

unui  criteriu obiectiv, ce ţine de evaluarea competenţelor profesionale ale fiecărui salariat, dintre cei 
care ocupă funcţii similare vizate de măsura desfiinţării postului şi, doar în subsidiar, de a proceda la 
departajarea salariaţilor în funcţie de alte criterii prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă 
pentru a stabili ordinea de prioritate la concediere.

Este şi firesc să fie aşa, în condiţiile în care primul criteriu este unul obiectiv, presupunând 
departajarea salariaţilor în funcţie de competenţele profesionale, urmând a rămâne astfel pe post în 
urma aplicării procedurii concedierii colective doar acei salariaţi care sunt cei mai bine pregătiţi din 
punct de vedere profesional şi, doar în subsidiar, în situaţia în care rezultatele evaluării ar fi egale, s-ar  
da eficacitate celorlalte criterii de la lit. b-e menţionate în conţinutul deciziei de concediere, criterii 
subiective având caracter social.

Aceasta, cu atât mai mult cu cât reclamanta a contestat măsura dispusă arătând punctual că la 
nivelul Haltei Călia mai exista un angajat pe postul de vânzător bilete.

Atât la fondul cauzei, cât şi în recurs pârâtele au susţinut în mod constant că măsura concedierii 
reclamantei a avut la bază rezultatul slab al acesteia obţinut la evaluarea performanţelor profesionale 
individuale, apărare care însă nu poate fi primită în contextul în care în decizia de concediere nu se 
face nici o menţiune în acest sens.

Deşi la art. 4 din decizia contestată, primul criteriu individualizat la lit. a se referă tocmai la 
„competenţa profesională rezultată în urma evaluării criteriilor de performanţă”, în cuprinsul acesteia 
nu se regăseşte nici  o menţiune prin care să fie indicat  punctual  criteriul  avut în vedere la luarea 
măsurii deciziei de concediere.

Or,  prin  prisma  prevederilor  art.79  din  Codul  Muncii  care  statuează  expres  că  „în  caz  de 
conflict de muncă angajatorul nu poate invoca în faţa instanţei alte motive de fapt sau de drept decât 
cele precizate în decizia de concediere”, apărările privitoare la evaluarea profesională, formulate în 
timpul procesului, vor fi înlăturate.

Pentru  acelaşi  raţionament  nu  pot  fi  primite  nici  susţinerile  potrivit  cărora  concedierea 
reclamantei ar fi fost determinată de atitudinea necorespunzătoare a reclamantei care a fost sancţionată 
disciplinar în mod repetat.

În  raport  de  cele  mai  sus  expuse,  Curtea  reţine  că  în  lipsa  individualizării  criteriului  ce  a 
constituit temeiul concedierii reclamantei nu se poate realiza o cenzură a legalităţii măsurii dispuse, 
astfel că din perspectiva art. 78 din Codul muncii decizia contestată este lovită de nulitate absolută.

Constatând că Tribunalul a tranşat corect cauza dedusă judecăţii, în temeiul art. 312 al. 1 Cod 
de procedură civilă, va respinge ca nefondat recursul pârâtelor.

42. Accident de muncă ce a produs incapacitate temporară de muncă. 
Acţiune în obligarea angajatorului la plata daunelor materiale şi morale. Culpa 

angajatului. Lipsa de răspundere a angajatorului
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 471/R din 18 februarie 2013 

Prin acţiunea înregistrată la data de 10.05.2011, reclamanta M.A. a chemat în judecată pârâta 
S.C.M. S.C.M solicitând instanţei obligarea  paratei la plata daunelor materiale, reprezentând diferenţa 
dintre salariul real de 100 % pe care trebuia sa î1 încaseze pentru funcţia în care a fost încadrata si cel 
pe care l-a încasat in realitate pe lunile de ianuarie - martie  2011 şi obligarea pârâtei la plata daunelor  
materiale si morale in cuantum de 120.000 lei, cu cheltuieli de judecată.

Prin sentinţa civilă nr. 9328/17.09.2012, pronunţată de Tribunalul Cluj  s-a respins acţiunea 
reclamantei,  reţinându-se că, în fapt, reclamanta M.A. era, la data producerii accidentului de muncă, 



angajată  pe  perioadă  nedeterminată  a  pârâtei  SC  M.  SCM  Gherla,  în  funcția  de  confecționer 
încălțăminte.

La data de 22.12.2010, potrivit declarațiilor martorilor audiați în cauză care se coroborează cu 
cele reținute în procesul-verbal de cercetare al accidentului,  reclamanta și martora M.A.M. au solicitat 
să lucreze la mașina de capsat, întrucât aveau timp liber  și doreau să finalizeze anumite perechi de 
încălțăminte. Tehnologul T.M., cunoscând că acestora li se făcuse instructajul pentru acest aparat și că 
au folosit anterior aparatul de capsat,  a aprobat solicitarea.

Reclamanta a început să lucreze stând în picioare la acest aparat, deși modul corect de lucru 
este din poziția așezat pe scaun, iar, la un moment dat, aceasta a întors capul și, neținând bine piesa, 
capul mobil de capsare i-a strivit vârful degetului arătător de la mâna dreaptă, leziune care, conform 
certificatului  medico-legal  nr.  10302/I/a/1878  din  29.12.2010,  necesită  40-45  de  zile  de  îngrijiri 
medicale.

Astfel cum reiese din planul de instruire privind securitatea și sănătatea în muncă pe anul 2010 
în activitatea de cusut fete încălțăminte, personalul angajat al pârâtei a fost instruit în perioada 01-
27.03.2010 privitor la manipularea mașinilor de capsat fete încălțăminte.

Din declarațiile martorilor audiați reiese că reclamanta a fost instruită cu privire la folosirea 
mașinii  de capsat,  și  chiar folosise anterior această mașină. Însăși  reclamanta a recunoscut că mai 
folosise  anterior  mașina  de  capsat  fețe  încălțăminte,  în  sezonul  de  pantofi,  astfel  cum reiese  din 
răspunsul dat la întrebarea nr. 3 din interogatoriu.

Potrivit fișei postului reclamantei, aceasta avea obligația de a respecta regimul de funcționare a 
utilajelor și echipamentelor de lucru, de a respecta procesul tehnologic de confecționare a produselor 
și de a utiliza corect mașinile

În perioada  imediat  următoare  accidentului  de  muncă,  reclamanta  a  beneficiat  de concediu 
medical, primind în această perioadă o indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă.

În drept, instanţa a reţinut că, potrivit art. 253 alin. 1 din Codul Muncii, angajatorul este obligat, 
în temeiul normelor  și principiilor răspunderii civile contractuale să îl despăgubească pe salariat în 
situația în care acesta  a suferit  un prejudiciu material  sau moral  din culpa angajatorului în timpul 
îndeplinirii obligațiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul. 

Astfel cum prevede art. 44 din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, angajatorii 
răspund patrimonial, potrivit legii civile, pentru prejudiciile cauzate victimelor accidentelor de muncă 
sau  bolilor  profesionale,  în  măsura  în  care  daunele  nu  sunt  acoperite  integral  prin  prestaţiile 
asigurărilor sociale de stat.

În conformitate cu art. 6 alin. 1 din același act normativ, angajatorul are obligaţia de a asigura 
securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă, iar art. 16 alin. 1 prevede că, 
ținând  seama  de  mărimea  întreprinderii  şi/sau  a  unităţii,  angajatorul  trebuie  să  ia  măsuri 
corespunzătoare, astfel încât lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora să primească, în conformitate cu 
prevederile legale, toate informaţiile necesare privind riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, 
precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie atât la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, în 
general, cât şi la nivelul fiecărui post de lucru şi/sau fiecărei funcţii.

Pe de altă parte, potrivit art. 22 din Legea nr. 319/2006, fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare 
activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea 
angajatorului,  astfel  încât să nu expună la pericol  de accidentare sau îmbolnăvire  profesională atât 
propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul 
procesului de muncă.

În  cauză,  în  raport  de  aceste  dispoziții  legale,  instanţa  a  constatat  că  nu  se  poate  reține 
răspunderea  pârâtei  în  calitate  de  comitentă  pentru  fapta  ilicită  săvârșită  de  vreunul  din  angajații 
prepuși  ai  acesteia,  întrucât  culpa  în  producerea  accidentului  de  muncă  îi  aparține  exclusiv 
reclamantei, care nu și-a respectat atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și cele prelucrate cu 
ocazia instructajelor făcute în unitate.

Instanţa a reţinut că împrejurarea că, cu ocazia cercetării accidentului de muncă, s-a constatat 
încălcarea unor norme legale și de către un alt angajat, nu poate conduce la concluzia reținerii vreunei 
culpe  în  sarcina  pârâtei  SC  M.  SCM,  întrucât  între  accidentul  suferit  de  reclamantă  și  abaterea 
disciplinară a martorului D.L. nu există o legătură de cauzalitate, neîntocmirea conformă a fișelor de 



protecție generală a muncii nefiind de natură să înlăture constatarea că reclamanta a fost instruită în 
legătură cu modul de utilizare al mașinii de capsat, instrucțiuni pe care nu le-a respectat în cauză.

De altfel, însăși reclamanta arată, în declarația autentică dată după incident în fața notarului 
public, că protecția muncii și PSI nu a mai fost realizată de 4-5 luni, afirmații care se coroborează cu 
declarația martorului  D.L. care arată că a  fost  sancționat  întrucât  fișa de protecția muncii  fusese 
semnată în august 2010, însă nu și imediat anterior accidentului, respectiv în decembrie 2010.

Ori, instructajul în vederea utilizării unui anumit utilaj este distinct de instructajul periodic de 
protecția  a  muncii,  iar  în  cauză  s-a  dovedit  că  reclamanta  a  fost  instruită  cu  privire  la  folosirea 
corespunzătoare a mașinii de capsat.

Mai mult, instanţa a constatat că reclamanta a mai utilizat anterior mașina de capsat fără a se 
întâmpla vreun incident, astfel că se constată că aceasta cunoștea modul de funcționare al acesteia și 
știa riscului căruia i se expune în situația în care nu o manipulează corespunzător și, cu toate acestea a 
început desfășurarea activității în poziția în picioare, deși desfășurarea corespunzătoare a activității 
presupunea poziția așezat, pentru a se putea acționa corespunzător  pedala.

În ceea ce privește rezoluția de neîncepere a urmăririi penale din 09.08.2012  și referatul cu 
propunerea de a nu se începe urmărirea penală depuse în cauză de reclamantă, se constată că, astfel 
cum s-a reţinut în practica judiciară, că numai hotărârea definitivă a instanţei penale are autoritate de 
lucru  judecat  în  faţa  instanţei  civile  care  judecă  acţiunea  civilă,  cu  privire  la  existenţa  faptei,  a 
persoanei  care  a  săvârşit-o  şi  a  vinovăţiei  acesteia,  conform art.  22  alin.  1  C.proc.pen.,  iar  nu şi 
ordonanţa procurorului prin care s-a reţinut necomiterea unei infracţiuni de către prepuşii unei societăţi 
comerciale,  învinuiţi  de încălcarea unor norme de securitate  a muncii  [Î.C.C.J.,  Secţia civilă  şi  de 
proprietate intelectuală, decizia nr. 3602 din 5 mai 2005].

În cauza de faţă, instanţa, în urma administrării probatoriului, a ajuns la o concluzie contrară 
celor menționate în cuprinsul actelor emise de organele de urmărire penală privitor la încălcarea de 
către  șeful de secție a obligației de a urmări permanent lucrătorii din subordine, cu atât mai mult cu 
cât, o interpretare justă a acestei obligații, nu poate conduce la concluzia că această persoană ar fi putut 
realiza în fapt o supraveghere continuă atât a reclamantei, cât și a tuturor angajaților din subordinea sa 
sau s-ar fi putut substitui reclamantei în acțiunile sale.

Pentru  aceste  motive,  s-a  constatat  că  acțiunea  reclamantei  privitoare  la  plata  unor  daune 
materiale  şi  morale  de  către  angajator  ca  urmare  a  accidentului  de  muncă  suferit  de aceasta  este 
neîntemeiată,  culpa  în  producerea  acestui  accident  aparţinându-i  exclusiv  acesteia,  impunându-se 
respingerea cererii de chemare în judecată.

În  baza  art.  274 alin.1  din Codul  de  procedură  civilă,  având în  vedere  că  în  cauză  a  fost 
formulată de către pârâtă o cerere expresă în acest sens, iar reclamanta este partea căzută în pretenții, s-
a dispus obligarea acesteia la plata sumei de 500 de lei către pârâta SC M. SCM cu titlu de cheltuieli 
de judecată, reprezentând onorariu avocaţial.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta M.A., solicitând admiterea recursului 
cu consecinţa admiterii acţiunii.

În susţinere, reclamanta arată că hotărârea este netemeinică şi nelegală, întrucât prima instanţă a 
soluţionat cauza fără să aibă în vedere documentele depuse la dosar.

În acest sens, învederează că nu a semnat procesul verbal de cercetare a accidentului de muncă, 
acesta fiind înmânat soţului ei. De asemenea, arată că acest proces verbal  nu cuprinde o descriere 
corectă  a  accidentului  de muncă,  nefiind avute  în vedere  motivele  care au stat  la  baza formulării 
contestaţiei nr. 11458 din data de 21.01.2011, adresată  ITM Cluj.

În mod greşit  s-a  consemnat  în  acelaşi  proces  verbal  de cercetare  că în  urma unui  control 
medical  oftalmologic  recurenta  a  fost  declarată  „apt  condiţionat”  cu recomandarea  efectuării  unui 
consult oftalmologic şi corecţie optică obligatorie, deşi această concluzie este specificată în fişa de 
aptitudini.

De asemenea, învederează recurenta că ultima protecţie a muncii i-a fost făcută în urmă cu 4-5 
luni faţă de data producerii accidentului. 

Menţionează că a doua zi după producerea accidentului a fost chemată la birou, prilej cu care i 
s-a solicitat să semneze fişele de protecţie a muncii şi de PSI, respectiv să dea o declaraţie despre 



modul în care s-a produs accidentul, însă, datorită faptului că mâna dreaptă îi era afectată, a fost în  
imposibilitate să le semneze.

Deşi soţul recurentei a însoţit-o pe aceasta la sediul intimatei, nici el nu a dorit să consemneze 
aspectele  legate de modul de producere a accidentului  întrucât conţinutul  acestei  declaraţii  i-a fost 
impus de către numitul D.T..

Subliniază că insistenţe în vederea semnării declaraţiilor mai sus menţionate au fost făcute de 
către angajaţii intimatei şi în ziua producerii accidentului, deşi aceştia ar fi trebuit să se preocupe de 
starea de sănătate a recurentei. 

Consideră  că  au  fost  încălcate  prevederile  art.  10  al.  1  pct.  b  din  Legea  nr.  319/2006,  în 
contextul  în  care  ulterior  producerii  accidentului  angajaţii  intimatei  nu  au  anunţat  serviciul  de 
ambulanţă pentru a asigura asistenţa medicală de prim ajutor, aceasta  fiind transportată  la unitatea 
spitalicească de către soţ.  

Prin întâmpinarea formulată, intimatul "M." Societate Cooperativă Meşteşugărească Gherla a 
solicitat instanţei respingerea ca nefondat a recursului declarat şi menţinerea sentinţei atacată, ca fiind 
temeinică şi legală; cu obligarea la plata cheltuielilor de judecată. 

În esenţă, intimata arată că accidentul de muncă s-a datorat exclusiv culpei reclamantei care nu 
a utilizat maşina de capsat tălpi în conformitate cu instrucţiunile de folosire despre care aceasta avea 
cunoştinţă.

Nu au fost administrate probe noi.
Recursul este nefondat.
Conform  art.116  al.  1  şi  3  din  Normele  de  aplicare  a  Legii  nr.  319/2006,  cercetarea 

evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă se efectuează de către angajatorul la care 
s-a produs evenimentul, comisia de cercetare a evenimentului fiind compusă din cel puţin 3 persoane, 
angajaţi ai acestuia. 

La finele cercetării comisia întocmeşte un proces verbal (art.  122 al. 1 lit.  b din acelaşi act 
normativ) care în mod evident se semnează de către persoanele care au efectuat cercetarea. Într-un 
atare  context,  critica  recurentei  privitoare  la  nesemnarea  de  către  aceasta  a  procesului  verbal  de 
cercetare este lipsită de relevanţă, legiuitorul având în vedere doar însuşirea rezultatului cercetării prin 
semnare doar de către membrii comisiei care au efectuat în mod direct cercetarea, iar nu şi de către 
victimă. Este real că un exemplar al acestui proces verbal de cercetare se comunică şi angajatului care 
a  fost  victima incidentului/accidentului,  însă etapa  comunicării  este  ulterioară  celei  a  întocmirii  şi 
semnării, fiind în discuţie două chestiuni distincte ce nu trebuie confundate. 

Referitor la menţiunea privitoare la rezultatele consultului oftalmologic, se constată că aceasta 
a fost interpretată de către recurentă în mod trunchiat, câtă vreme în cuprinsul procesului verbal de 
cercetare  se  indică  expres  că,  concluzia   că  aceasta  este  „aptă  condiţionat”  din  punct  de  vedere 
oftalmologic se desprinde din fişa de aptitudini, aspect afirmat, de altfel,  şi de către recurentă prin 
memoriul depus la dosar.

O altă critică a recurentei se referă la  nedescrierea corectă în procesul verbal de cercetare a 
accidentului de muncă, împrejurare care în opinia acesteia rezultă din faptul că nu au fost avute în 
vedere de către comisie motivele invocate prin contestaţia nr. 11458 din data de 21.01.2011  adresată 
de către recurentă  ITM Cluj.

Se apreciază ca fiind nefondată şi această susţinere. Punctul de vedere al reclamantei cu privire 
la  producerea  evenimentului  reliefat  prin  contestaţia  evocată  nu  putea  fi  avut  în  vedere  de  către 
comisia de cercetare decât în măsura în care acesta se corobora cu celelalte  probe administrate în 
vederea stabilirii împrejurărilor şi a cauzelor care au dus producerea acestuia, în conformitate cu art. 
118 şi art. 119 din normele de aplicare a Legii nr. 319/2006.

Prin urmare, simplele susţineri ale recurentei evidenţiate prin contestaţia adresată la ITM nu 
sunt suficiente pentru a determina din partea comisie de cercetare o concluzie în sensul dorit de către 
recurentă.  

Nu se contestă faptul că ultima instruire a recurentei în domeniul  securităţii şi sănătăţii s-a 
făcut anterior lunii septembrie 2011, deşi această obligaţie subzista în sarcina angajatorului potrivit art. 
15 din actul normativ mai sus menţionat(f. 19 lit.. h, f. 21 lit. m pct. 1), însă între această împrejurare şi  
producerea evenimentului nu poate fi reţinută existenţa unui raport de cauzalitate, în contextul în care 
recurenta  a  fost  instruită  anterior  în  perioada  01-27.03.2010  cu  privire  la  modul  de  utilizare  a 



dispozitivului pneumatic de capsat aspect care rezultă din planul de instruire depus la dosar, care este 
semnat de către recurentă, semnătură confirmată de către aceasta prin răspunsul la întrebarea nr. 15 din 
interogatoriu. De altfel, recurenta şi-a desfăşurat activitatea anterior şi la acest dispozitiv, împrejurare 
ce  rezultă  atât  din  răspunsul  acesteia  la  întrebarea  nr.  3  din  interogatoriu,  cât  şi  din  declaraţiile 
martorilor audiaţi, cunoscând prin urmare modul de manevrare corectă a dispozitivului. 

Nu se poate reţine nici faptul că au fost încălcate prevederile art. 10 al. 1 pct. b din Legea nr. 
319/2006,  câtă  vreme  răspunsul  la  interogatoriu  confirmă  că  la  locul  de  muncă,  imediat  după 
producerea evenimentului, recurentei i-a fost acordat primul ajutor de către colegii de muncă, respectiv 
a aceasta a fost pansată şi i s-a administrat un algocalmin(întrebarea 12).

De asemenea, reiese că aceasta a fost transportată la spital de către soţ, iar ulterior a refuzat  
internarea cu justificarea că în cazul internării era în imposibilitate să asigure supravegherea copiilor 
minori(întrebările 13 şi 14).

Reţinând considerentele expuse, Curtea apreciază că Tribunalul a pronunţat o hotărâre legală şi 
temeinică, astfel că în baza art. 312 al. 1 Cod de procedură civilă va respinge recursul reclamantei ca 
nefondat.

Ca parte  căută  în  pretenţii,  în  conformitate  cu  art.  274 Cod de  procedură  civilă  va  obliga 
recurenta să plătească intimatei suma de 500 lei, cheltuieli de judecată parţiale în recurs. 

La stabilirea cheltuielilor de judecată, Curtea a avut în vedere complexitatea medie a cauzei, cât 
şi munca depusă de avocat, apreciind că în raport de aceste criterii acordarea cuantumului de 500 lei 
este rezonabilă. 

De altfel, soluţia pronunţată este în acord cu practica în această materie a Curţii Europene a 
Drepturilor  Omului  care statuează  în  sensul că partea  care a  câştigat  procesul  nu va putea  obţine 
rambursarea unor cheltuieli decât în măsura în care se constată realitatea, necesitatea şi caracterul lor 
rezonabil  (cauzele  Costin  împotriva  României,  Străin  împotriva  României,  Stere  şi  alţii  împotriva 
României, Raicu împotriva României).

43. Cadre didactice. Ajutor financiar pentru achiziţionarea de cărţi şi 
programe educaţionale pe suport electronic aferente anului  2009. Îndreptăţire

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 472/R din 18 februarie 2013

Prin sentinţa  civilă  nr.  11.671 din 08.11.2012 a Tribunalului  Cluj,  a  fost  respinsă excepţia 
prescripţiei dreptului la acţiune invocată de pârâtul INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ. 

A  fost  admisă  acţiunea  formulată  de  reclamantul  SINDICATUL  LIBER  AL 
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR CLUJEAN în numele membrilor de sindicat menţionaţi 
în tabelele anexate acţiunii şi a reclamanţilor ce au formulat acţiunea în nume propriu, în contradictoriu 
cu  pârâţii  LICEUL  TEORETIC  A.C.J.,  LICEUL  V.B.,  LICEUL  TEORETIC  L.B.,  LICEUL 
TEORETIC M.E., LICEUL TEORETIC A.I., LICEUL TEORETIC O.G., LICEUL TEORETIC E.P., 
LICEUL  DE  MUZICA  S.T.,  LICEUL  CU  PROGRAM  SPORTIV,  LICEUL  TEOLOGIC 
REFORMAT,  INSPECTORATUL  SCOLAR  JUDETEAN  CLUJ  şi  MINISTERUL  EDUCATIEI, 
CERCETARII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI BUCUREŞTI şi în consecinţă:

           Au fost obligate pârâtele unităţi de învăţământ, în calitate de angajatori, la plata sumelor  
de  bani  reprezentând  diferenţa  dintre  ajutorul  financiar  pentru  achiziţionarea  de cărţi  şi  programe 
educaţionale pe suport electronic aferente anului 2009 şi suma efectiv plătită cu acest titlu, actualizate 
în funcţie de coeficientul de inflaţie până la data efectivă a plăţii şi anume: 

- LICEUL TEORETIC A.C.J. pentru membrii de sindicat C.D.S. ş.a.;
- LICEUL V.B. pentru membrii de sindicat A.L. ş.a.,;
- LICEUL TEORETIC L.B. pentru membrii de sindicat M.C. ş.a;
- LICEUL TEORETIC M.E. pentru membrii de sindicat G.D.M. ş.a.; 
- LICEUL TEORETIC A.I. pentru membrii de sindicat A.M. ş.a.;
- LICEUL TEORETIC O.G. pentru membrii de sindicat A.S. ş.a.,
- LICEUL TEORETIC E.P. pentru membrii de sindicat B.M. ş.a., 
- LICEUL DE MUZICA S.T. pentru membrii de sindicat A.M.A ş.a., 
- LICEUL CU PROGRAM SPORTIV pentru membrii de sindicat T.B.;
- LICEUL TEOLOGIC pentru membrii de sindicat A.O. ş.a.; 



A fost  obligat  pârâtul  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ să aloce  pârâtelor 
unităţi de învăţământ sumele necesare achitării drepturilor salariale obiect al prezentei cauze

A  fost  obligat  pârâtul  MINISTERUL  EDUCATIEI,  CERCETARII,  TINERETULUI  şi 
SPORTULUI, să aloce pârâtului INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ sumele necesare 
achitării drepturilor salariale obiect al prezentei cauze. Fără cheltuieli de judecată.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:
Reclamanţii au formulat prezenta acţiune în numele membrilor de sindicat  aşa cum aceştia sunt 

menţionaţi  în tabelele  depus la dosarul  cauzei  şi  în nume propriu cei care nu mai  au calitatea de 
salariaţi. 

Din adeverinţele depuse la dosarul cauzei rezultă că în perioada anului şcolar 2008-2009, cei 
reprezentaţi de către reclamant şi cei care între timp s-au pensionat au avut calitatea de cadre didactice 
în cadrul unităţilor de învăţământ chemate în judecată în calitate de pârâte.

Pârâţii  Inspectoratul  Şcolar  Judeţean  Cluj  şi  Ministerul  Educaţiei,  Cercetării  Tineretului  şi 
Sportului recunosc că în anul 2009 s-au acordat membrilor de sindicat  reprezentaţi doar suma de 130 
lei, conform  circularei M.E.C.I. nr. 128/CB/15.12.2009.

Conform  art.  1 şi  art.  2 din Legea nr. 315/2006, începând cu data  de 01.01.2007, cadrele 
didactice titulare si/sau suplinitoare din învăţământul preuniversitar, beneficiază de un ajutor financiar 
în  vederea  achiziţionării  de  cărţi  sau  de  programe  educaţionale  pe  suport  electronic  necesare 
îmbunătăţirii calităţi activităţii didactice în cuantum de 100 Euro calculat la cursul de schimb valutar 
comunicat de Banca Naţională a României la data plăţii.

Aceste sume se alocă potrivit art. 4 din lege de la bugetul de stat prin Ministerul Educaţiei, 
Cercetării Tineretului şi Sportului (fost Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării).

În  conformitate  cu  prevederile  art.  2  din  Normele  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr. 
315/2006,  aprobate  prin  H.G.  nr.  453/2007,  ajutorul  financiar  se  acordă  de  către   unitatea  de 
învăţământ  preuniversitar  la  care  cadrul  didactic  îşi  desfăşoară  activitatea;  în  cazul  în  care  cadrul 
didactic îşi desfăşoară activitatea în mai multe unităţi de învăţământ, ajutorul financiar se acordă de 
către unitatea de învăţământ la care se păstrează şi se completează carnetul de muncă.

Autorul financiar  se acordă potrivit art. 2 din normele anterior menţionate anual pe bază de 
cerere,  formulate  de  către  beneficiar  şi  înregistrată  până  la  data  de  01.11 pentru  anul  următor  la 
unitatea de învăţământ la care beneficiarul exercită funcţia de bază, iar plăţile se efectuează începând 
cu luna ianuarie a anului următor.

Aşa cum rezultă  din prevederile  art.  5  şi  6  din  Normele  metodologice  de aplicare  a  Legii 
315/2006  responsabilitatea  privind  asigurarea   ajutorului  financiar  revine  directorului  la  nivelul 
instituţiei  de  învăţământ,  inspectorului  şcolar  general  responsabil  de  curriculum  la  nivelul 
Inspectoratului  Şcolar  Judeţean/al  Municipiului  Bucureşti  şi  Direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

 Pârâtul de rândul 12 a solicitat Ministerului Finanţelor Publice alocarea de la buget a sumelor 
necesare efectuării  plăţilor   în condiţiile  în  care printre  atribuţiile  acestuia,  reglementate  de Legea 
500/2002, se regăseşte şi aceea de  coordonarea acţiunilor privind pregătirea proiectelor legii bugetare, 
ale legilor de rectificare, precum şi a legilor privind aprobarea contului general de execuţie. în acest 
context este nereală afirmaţia cum că s-a cerut finanţarea de către un ordonator principal de credite a 
unui alt ordonator principal de credite.

 Aceste  prevederi  legale  nu  condiţionează  plata  ajutorului  pentru  achiziţionarea  de cărţi  şi 
programe educaţionale pe suport electronic de limita creditelor bugetare aprobate, ea fiind introdusă 
prin Normele metodologice de aplicare  aprobate prin H.G. nr. 453/2007 care, fiind un act de aplicare a 
legii, nu poate modifica dispoziţiile acesteia.

Aşadar suma de 130 lei   alocată  celor reprezentaţi  de către reclamant  şi reclamanţilor    la 
sfârşitul anului 2009 reprezintă echivalentul a 30 Euro  şi prin neplata diferenţei  privind echivalentul 
în lei a sumei de  70 euro au fost încălcate prevederile Legii 315/2006 şi ale art. 40 alin.2 lit.c din 
Codul  Muncii,  potrivit  cărora  angajatorul  are  obligaţia  de  a  acorda  salariaţilor  toate  drepturile  ce 
decurg din lege, din contractul  colectiv de muncă aplicabil şi din contractul individual de muncă.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâtul INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN  
CLUJ,  solicitând modificarea  sentinţei  atacate  în  sensul respingerii  cererii  de chemare  în  judecată 
formulată de reclamant.



În  motivarea  recursului  pârâtul  a  arătat  că  sentinţa  pronunţată  de  prima  instanţă  este 
netemeinică şi nelegală, întrucât potrivit dispoziţiilor art. 3 din Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr. 315/2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport 
electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar, aprobate 
prin H.G. nr. 453 din 16 mai 2007, în învăţământul preuniversitar ajutorul financiar se acordă anual pe 
bază de cerere formulată de beneficiar şi înregistrată până la data de 1 noiembrie pentru anul următor 
la  unitatea  de  învăţământ  la  care  beneficiarul  exercită  funcţia  de  bază,  iar  plăţile  se  efectuează 
începând cu luna ianuarie din anul următor. 

Recurentul a mai invocat că potrivit dispoziţiilor art.  5 alin. (3) din Normele metodologice, 
sumele necesare plăţii ajutorului financiar, ce reprezintă echivalentul în lei a 100 euro, se asigură din 
bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, capitolul 65.01. - Învăţământ, art. 
57.02.01. - Ajutoare sociale în bani, în limita creditelor bugetare aprobate. 

S-a mai arătat că nu s-a respectat procedura prevăzută de lege întrucât cadrele didactice nu au 
făcut  dovada efectuării  cheltuielilor  pentru achiziţionarea  cărţi  şi  programe educaţionale  pe suport 
electronic.

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

Potrivit art. 6 din H.G. nr. 453/2007, responsabilitatea privind asigurarea ajutorului financiar 
prevăzut la art. 1 alin. 2 revine directorului la nivelul instituţiei de învăţământ, inspectorului şcolar 
general responsabil de curriculum la nivelul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti 
şi direcţiilor de specialitate la nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

Pe de altă parte, astfel cum a reţinut şi prima instanţă, potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. 5 din 
Normele metodologice aprobate prin HG nr. 453/2007 „Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului 
Bucureşti vor aloca lunar către unităţile şcolare sumele necesare efectuării  plăţii ajutoarelor într-un 
cont de disponibil deschis în afara bugetului local.”

În raport de aceste dispoziţii legale, chiar dacă acest pârât şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute 
de art. 5 alin. 2 din aceleaşi norme metodologice, în sensul că a solicitat necesarul de deschideri de 
credite bugetare pentru plata integrală a ajutorului solicitat de către reclamanţi, Curtea constată că în 
mod corect instanţa de fond a admis acţiunea în contradictoriu şi cu acest pârât, obligând Inspectoratul 
Şcolar al Judeţului Cluj să aloce unităţii  şcolare pârâtă în cauză sumele necesare achitării  sumelor 
cuvenite cadrelor didactice.

Conform art.  3 alin.  1 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 453/2007 „Ajutorul 
financiar se acordă anual pe bază de cerere formulată de beneficiar şi înregistrată până la data de 1 
noiembrie”.

În speţă, a fost făcută dovada formulării de către membrii de sindicat a cererilor de acordare a 
ajutorului prevăzut de Legea nr. 315/2006, prin depunerea în faţa instanţei  de fond a adeverinţelor 
emise de unitatea de învăţământ, acte ce nu au fost contestate, împrejurare faţă de care în mod corect a  
considerat tribunalul că nu se impune suplimentarea probatoriului.

În ceea ce priveşte dovada efectuării  cheltuielilor pentru achiziţionarea de cărţi şi programe 
educaţionale pe suport electronic pentru fiecare cadru didactic îndreptăţit,  Curtea reţine dispoziţiile 
legale incidente nu condiţionează plata de prezentarea anterioară a dovezii privitoare la achiziţia de 
cărţi sau programe educaţionale.

Astfel, potrivit prevederilor art. 5 alin. 6 Normele metodologice aprobate prin HG nr. 453/2007 
„Plata ajutorului financiar  se face de către  unităţile  de învăţământ,  integral,  pe baza documentelor 
justificative, sau în avans, într-o singură tranşă, cu încadrare în cuantumul stabilit la art. 1 alin. (2).  
(…)  Justificarea  sumelor  primite  ca  avans  se  realizează  în  condiţiile  legii,  în  termen  de  15  zile 
calendaristice”.

Din dispoziţiile legale mai sus citate, reiese că membrii de sindicat au un drept de opţiune între 
a dovedi efectuarea unor cheltuielilor pentru achiziţionarea de cărţi şi programe educaţionale pe suport 
electronic anterior încasării ajutorului financiar sau de a face dovada efectuării unor atare cheltuieli în 
termen de 15 zile de la data la care au încasat sumele cuvenite în baza Legii nr. 315/2006.

Pentru considerentele expuse, Curtea apreciază ca hotărârea atacată este legală şi temeinică, 
astfel că, în temeiul dispoziţiilor art. 312 alin. 1 C.proc.civ., va respinge ca nefondat recursul declarat  
de pârâtul Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj.



Notă. În acelaşi sens, Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, deciziile civile nr. 16/R şi 17/R, 
amândouă din 7 ianuarie 2013.

44. Lămurire dispozitiv. Caracter de cerere nouă. Respingere 
Decizia nr. 1/R din 7 ianuarie 2013

Prin cererea  înregistrată  la  această  instanţă,  reclamantul  C.I.  a solicitat  în contradictoriu cu 
pârâta Casa Judeţeană de Pensii Cluj completarea deciziei civile nr.4908/26.11.2012 a Curţii de Apel 
Cluj  în sensul  că instanţa de recurs să se pronunţe asupra cererii reclamantului de obligare a pârâtei la  
recalcularea pensiei prin adăugarea veniturilor realizate în acord şi a sporului de  vechime, a sporului 
de toxicitate, a sporului de noapte la salariul tarifat înscris în carnetul de muncă.

În motivarea cererii,   reclamantul a susţinut că pârâta va aplica decizia civilă menţionată în 
sensul că va înlocui salariul tarifar utilizat la determinarea punctajului cu veniturile indicate anterior, 
fără a le cumula.

S-a  criticat  limitarea  acordării  sporului  de  vechime  la  lunile  ianuarie  şi  februarie  1970, 
susţinându-se că trebuia acordat până în 31.03.1990.

Examinând  cererea  dedusă  judecăţii,  Curtea  de  Apel  o  va  respinge  pentru  următoarele  
considerente:

Procedura  completării  hotărârii,  reglementată  de  art.2812 C.pr.civ.  are  ca  scop  remedierea 
omisiunii instanţei de a se pronunţa asupra unui capăt de cerere principal sau accesoriu, ori asupra unei 
cereri conexe sau incidentală, fiind instituită ca un mijloc legal prin care instanţa  ce s-a pronunţat 
minus petita să înlăture acest neajuns.

Ipoteza acestei norme legale este situaţia premisă a formulării de către părţile cauzei a unei 
cereri/capăt de cerere pe care instanţa de judecată a omis să-l analizeze.

Verificând, aşadar dacă reclamantul a investit instanţa de judecată cu o cerere  de valorificare a 
veniturilor atestate de adeverinţa nr.100/863/2011 emisă de S.C. R. S.A Cluj, cumulate cu salariul  
tarifar din carnetul de muncă, Curtea de Apel observă că nu s-a  făcut nicio referire prin  acţiunea 
iniţială sau prin recurs la necesitatea acestui cumul, lipsind orice menţiune la salariul tarifar.

Prin urmare, această solicitare a reclamantului are caracterul unei cereri noi faţă de obiectul 
dosarului,  astfel  încât  este  exclusă   incidenţa  procedurii  completării  hotărârii  conform  art.2812 

C.pr.civ..
De asemenea, criticile aduse de reclamant dispoziţiei  motivate de acordare limitată a sporului 

de vechime pentru  lunile ianuarie-februarie 1970 nu se încadrează în exigenţele legale ale cererii de 
completare  a  hotărârii,  reprezentând  în  realitate   un  veritabil  recurs,  ceea  ce  este  în  mod  vădit 
inadmisibil.

Pentru  considerentele  expuse  anterior,  Curtea  de  Apel  constatând  că  nu  sunt  incidente 
dispoziţiile art.281/2 C.pr.civ., va respinge cererea de completare a hotărârii.

45. Recalculare pensie. Venituri realizate în acord global, pentru care s-
a plătit contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de pensii. Admitere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 4/R din 7 ianuarie 2013 

Prin sentinţa civilă nr.1655 din 26.10.2012, pronunţată de Tribunalul Maramureş a fost admisă 
acţiunea  formulată  de  reclamantul  C.N.,   în  contradictoriu  cu  pârâta  Casa  Judeţeană  de  Pensii 
Maramureş.

A fost obligată pârâta să recalculeze drepturile de pensie cuvenite reclamantului cu luarea în 
considerare a veniturilor realizate în acord global conform adeverinţei nr. 763 din 9.09.2009,  emisă de 
S.C. I.C.P.M. S.A. Baia Mare, începând cu data de 01.10.2010.

Pentru  a  hotărî  astfel,  prima  instanţă  a  reţinut  că  unul   dintre  principiile  de  bază,  care 
guvernează  organizarea  şi  funcţionarea sistemului public, este cel al contributivităţii,  în conformitate 
cu care fondurile de asigurări sociale  se constituie pe baza contribuţiilor  datorate de  persoanele fizice 
şi juridice, participante  la  sistemul public, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se   pe temeiul 
contribuţiilor  de  asigurări sociale plătite,  aşa cum statuează  art. 2 lit. e) din Legea nr. 19/2000. 



Potrivit  art.   78  alin.  4  din   acelaşi   act  normativ,  punctajul  asiguratului,  stabilit  conform 
prevederilor  alin.  1 şi 2, se calculează  la nivelul veniturilor brute realizate pentru care s-au plătit 
contribuţiile de asigurări sociale. 

De asemenea,  art. 10 din Legea nr. 3/1977 a fost modificat prin Legea nr. 49/1992, în sensul 
că,  pe lângă salariul de bază,  la calcularea pensiilor se au în vedere şi sporurile cu caracter permanent.

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

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

Conform adeverinţei nr. 763/9.09.2009, emisă de S.C. I.C.P.M. S.A. Baia Mare, reclamantul şi-
a desfăşurat activitatea în perioada 1975-1984, în acord global, conform Legii nr. 57/1974, realizând 
câştiguri cu caracter permanent, pentru care, în conformitate cu Decretul nr. 389/1972, s-au achitat 
cotele de 15% la bugetul asigurărilor sociale de stat (CAS).

De  altfel,  prin  decizia  nr.  19/2011,  Înalta  Curte  de  Casaţie  şi  Justiţie  a  admis  recursul  în 
interesul legii declarat şi a statuat, în interpretarea dispoziţiilor art. 2 lit. e), art. 78 şi art. 164 alin.1 şi 2 
din Legea nr. 19/2000 şi ale art. 1 şi 2 din OUG nr.4/2005, că formele de retribuire obţinute în acord 
global, prevăzute de art. 12 alin.1 lit. a) din Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 
57/1974 vor fi luate în considerare la stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public, dacă au 
fost incluse în salariul brut şi pentru acestea s-a plătit contribuţia de asigurări sociale la sistemul public 
de pensii.

Astfel, s-a reţinut că  neluarea în considerare a unor sume care au constituit baza de calcul a  
contribuţiei de asigurări sociale echivalează cu o încălcare a principiului contributivităţii, având drept 
finalitate  nerealizarea  scopului  avut  în  vedere  de  legiuitor  (drepturi  de  pensie  calculate  conform 
contribuţiei de asigurări sociale) şi crearea unei discriminări între persoanele care au realizat stagii de 
cotizare anterior şi ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 4/2005 fiind emisă în considerarea atingerii scopului fundamental al înlăturării inechităţilor dintre 
persoanele pensionate sub imperiul Legii nr. 3/1977, în raport cu cele pensionate sub imperiul legii  
noi, Legea nr. 19/2000, în ceea ce priveşte cuantumul acestor drepturi. 

În condiţiile în care se constată de către instanţele învestite cu cereri de recalculare a pensiilor 
că pentru sumele salariale, reprezentând venituri suplimentare pentru munca în acord, angajatorul a 
plătit  contribuţia  de  asigurări  sociale  la  sistemul  public  de  pensii,  că  aceste  drepturi  salariale 
suplimentare au fost incluse în salariul de bază brut, că bugetul asigurărilor sociale a fost alimentat cu 
contribuţia de asigurări  sociale plătită de către angajator, aferentă veniturilor salariale suplimentare 
obţinute de către salariaţi, este firesc ca o parte din această contribuţie să revină foştilor salariaţi, în 
prezent pensionaţi, şi să fie avută în vedere la recalcularea drepturilor de pensie, conform Legii nr. 
19/2000 şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005.

Decizia nr. 19/2011 este obligatorie şi sub imperiul Legii nr. 263/2010, care reia dispoziţiile 
legale existente anterior, în interpretarea cărora a fost admis recursul în interesul legii declarat.

Raportat la considerentele mai sus-expuse, reţinând că pentru veniturile suplimentare pentru 
munca  în  acord  angajatorul  a  plătit  contribuţia  de  asigurări  sociale  la  sistemul  public  de  pensii,  
tribunalul a admis acţiunea formulată, conform dispozitivului.

Împotriva  acestei  hotărâri  a  declarat  recurs  pârâta  CASA  JUDEŢEANĂ  DE  PENSII  
MARAMUREŞ, a solicitat modificarea sentinţei atacate în sensul respingerii acţiunii.

În motivarea recursului, întemeiat pe  prevederile art.304 pct.9 cod procedură civilă pârâta a 
arătat că hotărârea pronunţată a fost dată cu aplicarea greşită a prevederilor art.4 alin.(2) din O.U.G. 
nr.4/2005 (în sensul că sporul la acord nu figurează printre sporurile care au făcut parte din baza de 
calcul a pensiei conform legislaţiei anterioare) şi a menţiunii din anexa la O.U.G. nr.4/2005, unde se 
prevede în mod expres că „nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual, întrucât nu au 
făcut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001: formele 
de retribuire în acord ...”. Instanţa îşi motivează hotărârea prin prisma prevederilor art. 78 din Legea 



nr. 1 9/2000, cu toate că aceste dispoziţii au intrat în vigoare la data de 01.04.2001, iar perioada în care 
reclamantul a realizat venituri în acord global este anterioară acestei date. Prin aplicarea dispoziţiilor 
Legii  nr.19/2000,  pentru  perioade  anterioare  intrării  ei  în  vigoare,  a  fost  încălcat  principiul 
neretroactivităţii legii civile, consacrat de art. 15 alin.(2) din Constituţia României; de asemenea au 
fost încălcate prevederile art. 1 din Codul civil. 

Pârâta  mai  consideră că hotărârea pronunţată a fost  dată cu aplicarea greşită a prevederilor 
art.164  alin.(  1),  (2)  şi  (3)  din  Legea  nr.19/2000.  Conform  acestor  dispoziţii,  la  determinarea 
punctajelor anuale până la intrarea în vigoare a prezentei legi se utilizează salariile brute sau nete, după 
caz, în funcţie de modul de înregistrare al acestora în carnetul de muncă; pe lângă salariile înregistrate 
în carnetul de muncă se au în vedere şi sporurile care au făcut parte din baza de calcul a pensiei  
conform legislaţiei anterioare şi care sunt înregistrate în carnetul de muncă, precum şi sporurile cu 
caracter  permanent  care după data  de 1 aprilie  1992 au făcut parte  din baza de calcul  a pensiilor  
conform legislaţiei anterioare şi care sunt înregistrate în carnetul de muncă sau dovedite cu adeverinţe 
eliberate  de  unităţi  conform legislaţiei  în  vigoare;  prin dispoziţiile  art.  164 din Legea  nr.19/2000, 
articol cuprins în capitolul dispoziţii tranzitorii, legiuitorul a înţeles să reglementeze problemele ivite 
ca urmare a aplicării în timp a legislaţiei de pensii. În acest context, se invocă şi dispoziţiile art. 4 alin.  
(3)  din  Legea  nr.  2/1983:  „Pe  lângă  retribuţia  tarifară,  personalul  muncitor  beneficiază,  ca  parte 
variabilă  a  retribuţiei,  de  venituri  suplimentare,  pe  calea  adaos  ului  de  acord  ...”;  în  consecinţă, 
drepturile băneşti obţinute în acord global erau venituri suplimentare, ca parte variabilă a retribuţiei, şi 
nu sporuri cu caracter permanent. 

Cu privire la aplicarea greşită, de către instanţa de fond, a dispoziţiilor art.2 lit. e, art.23 alin. 1 
şi art.78 din Legea nr.19/2000, şi încălcarea dispoziţiilor art.164 alin.(1), (2) şi (3) din aceeaşi lege, 
respectiv  încălcarea  pct.  VI  –  menţiune  din  anexa  la  O.U.G.  nr.4/2005,  invocă  şi  considerentele 
Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr.30 din 16 noiembrie 2009. Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie a reţinut că „ansamblul dispoziţiilor cuprinse în art. 164 alin. 1, 2, 3 din Legea nr. 19/2000 şi în 
OUG nr. 4/2005 stabileşte care sunt veniturile ce constituie baza de calcul a drepturilor de pensie”; de 
asemenea s-a reţinut că „în privinţa perioadelor anterioare datei de 1 aprilie 2001 (când a intrat în 
vigoare  Legea  nr.  1912000) sunt  incidente  dispoziţiile  tranzitorii  cuprinse  în  art.164 din acest  act 
normativ,  care permit  valorificarea  în  procesul  de stabilire  a  punctajelor  anuale  doar  a veniturilor 
obţinute ce au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare”, precum şi că 
„în privinţa recalculării drepturilor la pensie, O.U.G nr.4/2005 prevede la pct. VI al anexei că formele 
de retribuire în acord nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual, întrucât nu au făcut 
parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001”. Prin decizia 
nr.30/2009 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a constatat că textele de lege enunţate sunt „dare şi lipsite 
de echivoc, fără ambiguităţi de reglementare, astfel încât nu se poate considera că problema de drept 
supusă examinării este susceptibilă de a fi soluţionată diferit de instanţele judecătoreşti ...”. 

Nu este incidentă nici decizia 19/2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în sensul că nu este 
îndeplinită una din cele două condiţii menţionate în dispozitivul acestei decizii, respectiv în adeverinţa 
solicitată a fi luate în considerare nu se menţionează că aceste venituri realizate sub formă de spor la 
acord au făcut parte din salariul brut.

Prin întâmpinare, reclamantul C.N. a solicitat respingerea ca nefondată a recursului declarat şi 
menţinerea în totalitate ca temeinică şi legală a sentinţei civile atacate.

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

Prin  Decizia  nr.  19/17.10.2011 a  Înaltei  Curţi  de  Casaţie  şi  Justiţie  s-a  statuat  cu  caracter 
obligatoriu, conform art. 3307 alin. 4 C.pr.civ., că:

„Formele de retribuire obţinute în acord global, prevăzute de art. 12 alin. 1 lit. a) din Legea 
retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974, vor fi luate în considerare la stabilirea şi  
recalcularea pensiilor din sistemul public, dacă au fost incluse în salariul brut şi, pentru acestea, s-a  
plătit contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de pensii.”

Cum aspectul plăţii contribuţiei de asigurări sociale pentru veniturile realizate în acord, precum 
şi caracterul lor de sporuri, ce au fost cumulate cu salariul de bază înscris în carnetul de muncă şi au 
făcut parte, prin urmare, din venitul brut, rezultă din adeverinţa nr. 763/09.11.2009 emisă de SC ICPM 
– Institutul de Cercetări şi Proiectări Miniere Baia-Mare,  Curtea de Apel, având în vedere caracterul 



obligatoriu  al  dezlegării  date  de instanţă  supremă acestei  probleme de drept  va înlătura susţinerea 
recurentei privind excluderea formelor de retribuire în acord din baza de calcul a pensiilor, întemeiată 
pe prevederile OUG nr. 4/2005 şi art. 2 lit. e, art. 23 alin. 1, art. 78 şi art. 164 din Legea nr. 19/2000.

De  asemenea,  apărarea  recurentei  privind  încălcarea  principiului  neretroactivităţii  nu  este 
întemeiată,  întrucât se bazează pe premisa eronată că situaţia juridică veniturilor realizate în acord 
trebuie analizată în raport de legislaţia în  conformitate cu care au fost plătite, ceea ce reprezintă în 
mod evident o interpretare ce  lipseşte de orice efect OUG nr. 4/2005 şi Legea nr. 19/2000.

Astfel,  principiile  edictate  de  actele  normative  menţionate  nu  pot  fi  aplicate  doar  asupra 
veniturilor  realizate  după  intrarea  lor  în  vigoare  deoarece  acestea,  ca  toate  normele  legale  ce 
reglementează acordarea drepturilor de pensie reglementează situaţii născute înainte de intrarea  lor în 
vigoare.

În fine, Decizia nr. 30/16.11.2009 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, invocată de recurentă, 
este anterioară Deciziei nr. 19/17.10.2011, prin care instanţa supremă a reanalizat problematica vizată 
de această dispută şi a tranşat definitiv şi clar această dispută juridică.

Având în vedere aceste considerente, Curtea apreciază că Tribunalul a interpretat corect actul 
juridic dedus judecăţii  şi a aplicat corect dispoziţiile legale incidente în cauză, astfel încât recursul 
pârâtei nu este întemeiat, urmând a fi respins ca atare.

Notă. În acelaşi sens, Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, deciziile civile nr. 54/R, 55/R şi 
56/R  din 9 ianuarie 2013 

46. Cadru didactic. Primă de vacanţă aferentă anului şcolar 2008/2009. 
Îndreptăţire

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 6/R din 7 ianuarie 2013 

Prin  sentinţa  civilă  nr.  1595  din  19.10.2012  a  Tribunalului  Maramureş,  au  fost  respinse 
excepţiile  lipsei  capacităţii  şi  calităţii  procesuale  pasive  a  pârâţilor   Consiliul  Local  Baia Mare  şi 
Primarul Municipiului Baia Mare; 

 A fost admisă cererea formulată de reclamantul Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş în 
contradictoriu cu pârâţii:  Grup Şcolar „G.L.” Baia Mare, Colegiul Tehnic „C.S.” Baia Mare, Consiliul 
Local Baia Mare şi Primarul Municipiului Baia Mare şi, în consecinţă:

Au fost obligaţi pârâţii Grup Şcolar şi  Colegiul Tehnic să-i plătească membrului de sindicat 
P.I.A. prima de vacanţă aferentă anului şcolar 2008/2009, în cuantum de un salariu de bază avut în 
luna anterioară plecării în concediu, actualizată cu indicele de inflaţie la data plăţii efective.

Au fost obligaţi pârâţii Consiliul Local Baia Mare şi Primarul Municipiului Baia Mare să aloce 
unităţilor de învăţământ pârâte sumele necesare pentru plata drepturilor salariale mai sus menţionate.

Pentru  a  hotărî  astfel,  prima  instanţă  a  reţinut  în  temeiul  art.  1  din  HG  538/2001,  HG 
2192/2004, 1618/2009, art. 167 al. 3 din Legea 84/1995, art. 19 din Legea 273/2006, art. 4 din O.G. 
22/2002, 36 al. 4 şi art. 63 al. 5 lit. c din Legea 215/2001 că excepţiile lipsei calităţii procesuale pasive 
invocate de Consiliul local şi Primarul oraşului Baia Mare sunt nefondate.    

Referitor la fondul cauzei, reţinându-se incidenţa art. 11 alin. 1 lit. a, c şi d din Legea 130/996 a 
contractelor colective de muncă, în vigoare în perioada de referinţă a prezentei cauze, art. 48 al. 2  din 
Legea 128/1997 şi art.   36 lit.  g din Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivelul  Inspectoratului 
Şcolar al judeţului Maramureş pentru anii 2008-2009, s-a apreciat că reclamanta este îndreptăţită, în 
baza dispoziţiilor art. 36 lit. g din Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivelul Inspectoratului Şcolar 
al judeţului Maramureş pentru anii 2008-2009, să beneficieze de primă de vacanţă,  instanţa a admis 
cererea şi a obligat pârâţii Colegiul Tehnic şi Grup Şcolar la plata primei de vacanţă aferente anului  
şcolar 2008-2009, actualizată cu indicele de inflaţie la data plăţii efective.

Instanţa a obligat pârâţii  Consiliul  Local Baia Mare şi Primarul Municipiului Baia Mare să 
aloce  unităţilor  de  învăţământ  pârâte  sumele  necesare  pentru  plata  drepturilor  salariale  mai  sus 
menţionate,  din  considerentele  care  au  fundamentat  şi  soluţia  de  respingere  a  excepţiilor  lipsei 
capacităţii şi calităţii lor procesuale pasive. Fără cheltuieli de judecată. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat RECURS PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MARE,  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE şi LICEUL TEORETIC „E.R.” BAIA MARE.



 Prin  recursul  declarat  de  pârâtul  PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MARE s-a solicitat  
modificarea  sentinţei  atacate,  în  sensul respingerii  acţiunii  reclamantului  pentru lipsa capacităţii  şi 
calităţii procesuale pasive.

În  memoriul  de  recurs  s-au  redat  dispoziţiile  art.  77  şi  21  din  Legea  nr.  215/2001  a 
administraţiei publice locale, republicată 

Prin recursul declarat de pârâtul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE s-a 
solicitat  modificarea  sentinţei  atacate,  în  sensul  respingerii  acţiunii  reclamantului  pentru  lipsa 
capacităţii şi calităţii procesuale pasive.

În  motivarea  recursului  s-a  arătat  că  în  conformitate  cu  dispoziţiile  art.  41  coroborate  cu 
prevederile art. 26 alin. 1 din Decretul 31/1954 şi art. 21 din Legea 215/2001, republicată, Consiliul 
Local nu are personalitate juridică şi nici buget propriu, situaţie în care nu poate sta în judecata în 
nume propriu, într-un litigiu având ca obiect plata unor drepturi băneşti. 

Invocându-se dispoziţiile art. 20 şi 23 din Legea 215/2001 s-a precizat că nici Consiliul Local 
al  municipiului  Baia  Mare  şi  nici  Primarul  municipiului  Baia  Mare  sunt  autorităţile   unităţii 
administrativ-teritoriale  –  Municipiul  Baia  Mare,  care  nu  au  personalitate  juridică  proprie,  nu  au 
capacitate şi nici patrimoniu.

Referitor  la  a  doua  excepţie  s-a  precizat  că  a  fost  chemat  în  judecată,  aşa  cum   arată 
reclamantul, în calitate de finanţator al unităţilor de învăţământ. Doar că, potrivit dispoziţiilor art.  63 
alin.4 lit. a din Legea nr.215/2001, republicată, primarul în exercitarea atribuţiilor prevăzute de art. 63 
alin.1 lit.c, exercită funcţia de ordonator principal de credite, iar nu consiliul local care îndeplineşte 
alte atribuţii date în competenţa sa. Consiliul local al municipiului Baia Mare nu este şi nici nu poate fi  
reprezentat  de  către  Primarul  municipiului  Baia  Mare,  deoarece  cele  două  autorităţi  au  atribuţii 
distincte.

Pe fond, acţiunea este inadmisibilă, Consiliul Local al municipiului Baia Mare este o autoritate 
deliberativă,  fără  personalitate  juridică,  fără  patrimoniu  astfel  că  nu  poate  să  îşi  asume  obligaţii 
pecuniare.

Prin recursul declarat de pârâta LICEUL TEORETIC „E.R.” BAIA MARE (care s-a comasat  
prin fuziune cu Colegiul Tehnic „C.S.”- OMECTS 5304/16.08.2002) s-a solicitat modificarea sentinţei 
recurate în sensul respingerii acţiunii. 

În motivarea recursului s-au invocat dispoziţiile art.10 din OUG 1/2010 privind unele masuri de 
reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar conform cărora „În conformitate 
cu  prevederile  art.  30  din  Legea  cadru  nr.  330/2009,  la  stabilirea  salariilor  personalului  bugetar 
începând cu 1 ianuarie 2010 nu vor fi luate în considerare drepturi salariale stabilite prin contractele şi 
acordurile colective şi contracte individuale de munca încheiate cu nerespectarea dispoziţiilor legale în 
vigoare la data încheierii lor sau prin acte administrative emise cu încălcarea normelor în vigoare la 
data emiterii lor şi care excedează prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009”. 

Din contractul de muncă dintre cele doua părţi contractuale, Colegiul Tehnic şi P.I.A. din care 
nu reiese obligaţia de plata din partea angajatorului a primei de vacanta în cuantum de un salariu de 
baza avut în luna anterioara plecării în concediu. 

S-a mai invocat în temeiul art. 268 lit. c) din Codul muncii tardivitatea introducerii acţiunii. 
Nefiind obligaţie contractuală însuşită de angajator prin contractul de munca, nu s-a aprobat de 

ordonatorul principal de credite buget pentru cheltuieli de personal - prima de vacanta, iar conf. art. 4 
alin 3 şi 4 din Legea 273/2006 „angajarea cheltuielilor din bugete se face numai în limita creditelor 
aprobate”,  şi  „angajarea  şi  utilizarea  creditelor  bugetare  în  alte  scopuri  decât  cele  aprobate  atrag 
răspunderea celor vinovaţi, în condiţiile legii”. 

Atâta timp cât prima de vacanţă se plăteşte din venituri proprii şi nu din sumele acordate de 
ordonatorul de credite, apreciază ca nu pot fi obligaţi la plata retroactivă atâta vreme cât nu dispune de 
venituri proprii care să îi permită efectuarea unor astfel de plăţi dat fiind faptul ca în conformitate cu 
art. 16 alin 1 din Legea 213/1998 „ sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor  
proprietate publică se fac, după caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele locale”, „sume care îi sunt 
impuse retroactiv pe perioada 2006-2011 integral prin Decizia nr.1554/05.04.2012 de către Direcţia de 
Venituri. 

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



Referitor la recursurile declarate de Primarul Municipiului Baia Mare şi Consiliul Local Baia  
Mare se constată că recurenţii nu au criticat fondul pretenţiilor deduse judecăţii, aceştia înţelegând să 
critice hotărârea tribunalului  doar prin invocarea excepţiilor  lipsei  calităţii  şi capacităţii  procesuale 
pasive.

În  conformitate  cu  dispoziţiile  art.16  din  HG  nr.2192/2004  pentru  aprobarea  Normelor 
metodologice  privind  finanţarea  şi  administrarea  unităţilor  de  învăţământ  preuniversitar  de  stat 
„cheltuielile privind finanţarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat se asigură din bugetele 
locale  ale  unităţilor  administrativ  teritoriale  în  a  cărora  rază  acesta  îşi  desfăşoară  activitatea,  cu 
excepţia cheltuielilor suportate de la bugetul de stat”.

Conform dispoziţiilor art.167 alin. din Legea nr.84/1995 statuează că finanţarea de bază (care 
include şi cheltuielile de personal) a unităţilor de învăţământ de stat este asigurată prin bugetul local al 
unităţii administrativ-teritoriale pe a cărui rază îşi desfăşoară activitatea, din sumele defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat şi din alte venituri ale bugetelor locale. Conform art. 5 alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale „veniturile bugetare locale se constituie din: sume 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat”.

De  asemenea,  art.  13  alin.1  din  OUG  nr.32/2001  stabileşte  că   „Începând  cu  anul  2001 
finanţarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat se asigura din bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale pe a căror raza acestea îşi desfăşoară activitatea.”

Potrivit art. 5 alin. 1 lit. b din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale „veniturile 
bugetare locale se constituie din: sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat”.

Drept urmare, sursa din care se plătesc drepturile salariale rămâne tot bugetul local al unităţii  
administrativ-teritoriale de care aparţine unitatea de învăţământ, fiind fără relevanţă din ce venituri se 
constituie sumele necesare pentru această plată.

În  cauza  dedusă  judecăţii,  calitatea  şi  capacitatea  procesuală  pasivă  a  recurentului  pârât 
Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, rezidă din dispoziţiile art. 36 alin. 4 lit. a din Legea nr.  
215/2001,  care stabilesc  că acesta  este  cel  care  aprobă,  la  propunerea primarului,  bugetul  local  şi 
potrivit art. 36 alin. 6 pct. 1 asigură şi cadrul necesar privind furnizarea serviciilor publice de interes 
local privind educaţia.

Totodată, potrivit art. 16 din HG nr. 2192/2004 de aprobare a Normelor metodologice privind 
finanţarea  şi  administrarea  unităţilor  de  învăţământ  preuniversitar  de  stat  „finanţarea  unităţilor  de 
învăţământ  preuniversitar  de  stat  se  asigură  din  fonduri  alocate  prin  bugetele  locale  ale  unităţilor 
administrativ-teritoriale în a căror rază îşi desfăşoară activitatea, de la bugetul de stat şi din alte surse, 
potrivit legii”.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 13 din OUG nr. 32/2001, aprobată prin Legea 
nr. 374/2001, începând cu anul 2001, finanţarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat se 
asigură  din  bugetele  locale  ale  unităţilor  administrativ  teritoriale  pe  a  căror  rază  îşi  desfăşoară 
activitatea.

Primarul Municipiului Baia Mare îşi justifică, de asemenea, calitatea şi capacitatea procesuală 
pasivă, prin prisma faptului că a fost chemat în judecată în calitate de ordonator principal de credite al 
bugetului municipiului, conform art. 63 alin. 4 lit. a din Legea nr. 215/2001 şi, în mod evident, în 
calitate de reprezentant al unităţii administrativ teritoriale, respectiv municipiul, , art. 62 alin. 1 din 
Legea administraţiei publice locale prevăzând expres că „primarul reprezintă unitatea administrativ-
teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, 
precum şi în justiţie”, cele două atribuţii neputând fi disociate. Aceleaşi argumente atrag netemeinicia 
criticilor  formulate  şi  de  către  pârâtul  Primarul  Municipiului  Baia  Mare  sub  aspectul  incidenţei 
excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive.

Mai  mult,  Curtea  constată  că  prin  cererea  de  chemare  în  judecată  s-a  solicitat  obligarea 
pârâţilor  recurenţi  doar  la  asigurarea  către  unitatea  şcolară  a  sumelor  necesare  plăţii  drepturilor 
pretinse, iar nu la plata acestor sume direct către reclamanţi.  Or, din ansamblul dispoziţiilor legale 
incidente în materie rezultă faptul că fiecare dintre pârâţii recurenţi are atribuţii specifice în ceea ce 
priveşte alocarea sumelor reprezentând drepturi salariale.

Simpla neprevedere în buget a fondurilor necesare achitării drepturilor salariale ale membrilor 
de  sindicat  pentru  care  reclamantul  a  formulat  acţiunea  nu  poate  determina  sistarea  plăţii  acestor 



drepturi,  ordonatorii  de credite având obligaţia de a respecta dispoziţiile legale  care reglementează 
drepturile salariaţilor la elaborarea bugetelor instituţiilor pe care le finanţează.  

Faptul că pârâţii nu au calitate de angajatori ai membrilor de sindicat reprezentaţi de reclamant 
nu are nicio  relevanţă,  întrucât  au  fost  chemaţi  în  judecată  în  calitate  de ordonatori  de credite  ai 
angajatorului membrilor de sindicat, reclamantul solicitând obligarea la alocarea fondurilor necesare 
plăţii drepturilor salariale.

Pentru aceste considerente, Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 312 alin. 1 şi art.  304 pct. 9 
C.proc.civ., va respinge ca nefondate recursurile declarate de recurenţii pârâţi Primarul Municipiului 
Baia Mare şi Consiliul Local Baia Mare, în cauză nefiind incidente motivele de recurs invocate.

Referitor la recursul declarat de pârâtul Liceul Teoretic (ale cărui critici pot fi încadrate în  
motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă) se reţine că potrivit art. 50 alin. 12 
din Legea nr.  128/1997, în vigoare în  perioada pentru care se solicită  în  cauză prima de vacanţă, 
prevăd că personalul didactic beneficiază de premii şi de alte drepturi băneşti prevăzute de lege şi de 
contractul colectiv de muncă, ceea ce înseamnă că printr-o dispoziţie legală specială se derogă de la 
norma generală prevăzută de art.  157 alin.  3 din Codul muncii  (art.  157 alin.  2 din Codul muncii  
anterior republicării), care prevede că sistemul de salarizare a personalului din unităţile şi instituţiile 
publice se stabileşte prin lege. 

Drept urmare, chiar dacă în cauză ar fi fost incidentă OUG 1/2010 (ceea ce nu se poate reţine 
întrucât prima de vacanţă solicitată este aferentă unei perioade anterioare intrării în vigoare a acestui 
act normativ), pârâtul ar fi fost obligat să respecte dispoziţiile din contractele colective de muncă prin 
care s-au prevăzut prima de concediu în favoarea personalului didactic.

Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Ramură Învăţământ pentru anii 2005-2006 stabileşte 
că prima de vacanţă se acordă din veniturile proprii ale unităţii de învăţământ. Potrivit dispoziţiilor 
art.5 din Contractul colectiv unic la nivel de ramură învăţământ,  acesta produce efecte faţă de toţi 
salariaţii din învăţământ. 

La data de 11.11.2008 a fost înregistrat la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială a Judeţului 
Maramureş Contractul Colectiv de Muncă Unic Judeţean la nivel de Ramură Învăţământ Maramureş 
pe anii 2008-2009, care la art. 36 lit. g prevede că personalul din învăţământ beneficiază de o  „o primă 
de vacanţă, în condiţiile legii. Prima se acordă odată cu indemnizaţia de concediu şi este egală cu un 
salariu de bază al angajatului conform O.U.G. nr.146/2007”. 

Conform art. 8 alin. 2 din Legea 130/1996 (în vigoare la data la care s-a încheiat Contractul 
Colectiv de Muncă Unic Judeţean la nivel de Ramură Învăţământ Maramureş  pe anii 2008-2009) 
contractele colective de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior 
celui stabilit prin contractele colective de muncă încheiate la nivel superior. Per a contrario clauzele 
care conţin drepturi la un nivel superior din contractele colective de muncă încheiate la nivel inferior  
faţă de cele încheiate la nivel superior sunt permise de lege. 

Prin urmare, Curtea apreciază că pentru anul şcolar 2008-2009 membra de sindicat reprezentată 
de reclamant este îndreptăţită la plata primei de concediu, în temeiul dispoziţiilor art. 36 lit.  g din 
Contractul Colectiv de Muncă Unic Judeţean la nivel de Ramură Învăţământ Maramureş  pe anii 2008-
2009, care nu mai condiţionează plata acesteia de existenţa veniturilor proprii ale unităţilor şcolare, 
dreptul  la  plata  primei  de  concediu  fiind  prevăzut  într-un  mod  mai  favorabil  pentru  salariaţi  în 
contractul  colectiv  încheiat  la  nivel  de  „ramură  învăţământ  Cluj”,  decât  în  cel  la  nivel  ramură 
învăţământ, susţinerile contrare ale pârâtului urmând a fi înlăturate.

Faptul că prima de vacanţă nu a fost prevăzută în contractul individual de muncă al membrei de 
sindicat reprezentată de reclamant nu exonerează pârâtul de plata acestei obligaţii întrucât conform art. 
40 alin. 2 lit. c din Codul muncii angajatorul are obligaţia să acorde salariaţilor toate drepturile ce 
decurg şi din contractul colectiv de muncă aplicabil. 

Întrucât prima de concediu solicitată în cauză este aferentă anului şcolar 2008-2009 şi trebuia 
să fie acordată anterior concediului de odihnă din anul 2009, în condiţiile în care cererea de chemare în 
judecată  a  fost  înregistrată  în  29.06.2011,  Curtea  apreciază  că  termenul  de  prescripţie  de  3  ani 
prevăzut de art. 268 alin. 1 lit. c din Codul muncii nu era împlinit la data formulării acţiunii. 

Pentru aceste  considerente,  apreciind că motivul  de recurs  prevăzut  de art.  304 pct.  9 Cod 
procedură civilă este nefondat, Curtea urmează ca în temeiul dispoziţiilor legale menţionate anterior şi 



a art. 312 alin. (1) Cod procedură civilă să respingă ca nefondat recursul declarat de pârâtul Liceul 
Teoretic „E.R.” Baia Mare. 

Notă. În acelaşi sens, Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, deciziile civile nr. 27/R, 29/R, 31/R 
din 8 ianuarie 2013, decizia civilă nr. 58/R din 9 ianuarie 2013 

47. Cadru didactic cu peste 25 de ani vechime în învăţământ şi gradul 
didactic I. Diferenţe salariale pentru reducerea normei didactice cu 2 ore 

săptămânal. Îndreptăţire 
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 8/R din 7 ianuarie 2013 

Prin acţiunea civilă înregistrată la data de 12.07.2012 reclamantul Sindicatul … din învăţământ 
Maramureş, în numele membrilor de sindicat M.E., S.M., S.V., a solicitat instanţei în contradictoriu cu 
pârâţii Şcoala ... Baia Sprie, Consiliul Local Baia Sprie şi Instituţia Primarului oraşului Baia Sprie, ca 
prin hotărârea pe care o va pronunţa în cauză să dispună obligarea unităţii de învăţământ la calcularea 
şi  plata   drepturilor  salariale  rezultate  din  aplicarea  prevederilor  legale  privind  reducerea  normei 
didactice cu 2 ore săptămânal pentru cadrele didactice cu peste 25 de ani vechime în învăţământ şi 
gradul didactic I începând cu data de 01.10.2010 până la  31.08.2011, actualizată în funcţie de indicele 
de inflaţie la data efectivă a plăţii,ceilalţi pârâţi urmând a fi obligaţi să aloce fondurile necesare plăţii 
acestor drepturi.

Prin  sentinţa  civilă  nr.  1503/08.10.2012,  a  Tribunalului  Maramureş,  s-a  admis  cererea 
formulată  de  reclamantul  Sindicatul  …  din  Învăţământ  Maramureş,  în  contradictoriu  cu  pârâţii 
Şcoala ...nr.1 Baia Sprie, Consiliul Local Baia Sprie, Primarul oraşului Baia Sprie şi, în consecinţă:

A fost obligată pârâta Şcoala ...Baia Sprie să plătească  membrilor de sindicat reprezentaţi de 
reclamant: M.E., S.M., S.V., diferenţele salariale rezultate din neaplicarea prevederilor legale privind 
reducerea normei didactice cu 2 ore săptămânal pentru cadrele didactice cu peste 25 de ani vechime în 
învăţământ şi gradul didactic I, începând cu data de 01.10.2010 până la  31.08.2011, actualizate în 
funcţie de indicele de inflaţie la data efectivă a plăţii.

Au fost obligaţi pârâţii Consiliul Local Baia Sprie şi Primarul Oraşului Baia Sprie  să aloce 
unităţii de învăţământ pârâte fondurile necesare efectuării plăţii sumelor datorate.

Soluţia menţionată a avut la bază următoarele considerente: 
Potrivit  art.  45 alin.1 din Legea nr.  128/1997 personalul didactic  de predare şi  de instruire 

practică  cu o  vechime în învăţământ  de cel  puţin 25 de ani,  cu gradul didactic  I,  beneficiază de 
reducerea normei didactice cu două ore săptămânal fără diminuarea salariului.

 În  acelaşi  sens  la  pct.  4  din  Precizările  generale  pentru  aplicarea  Statutului  personalului 
didactic nr. 19388/1999 emise de Ministerul Educaţiei şi Cercetării se  prevede că personalul didactic 
şi de instruire practică cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I şi care 
beneficiază de reducerea normei didactice cu două ore săptămânal, fără reducerea salariului, poate fi 
salarizat prin plata cu ora pentru activităţile ce depăşesc norma maximă. De asemenea, în acelaşi punct 
se mai prevede faptul că nu se aplică reducerea de două ore pentru personalul didactic prevăzut la art. 
43 lit. f şi g din Legea nr. 128/1997.

Dispoziţiile  din  Legea  128/1997,  au  fost  reiterate  în  Legea  63/2011  privind  încadrarea  şi 
salarizarea personalului didactic în anul 2011, care în anexa 6, Capitolul I, art. 10 alin. 3 prevede că 
personalul didactic din învăţământul preuniversitar cu o  vechime efectivă  în învăţământ de peste 25 
de ani, cu gradul didactic I, beneficiază de reducerea normei didactice cu două ore săptămânal fără 
diminuarea salariului,  iar în OMECTS nr. 3753/2011 la art.  13 din anexa 1 se stabileşte că aceste 
drepturi sunt recunoscute personalului didactic până la sfârşitul anului şcolar 2010-2011.

Din  adeverinţa  depusă  la  dosar,  emisă  de  Şcoala  ...nr.1  Baia  Sprie,  reiese  că  membrii  de 
sindicat-cadre didactice au gradul didactic I, au peste 30 de ani vechime fiecare, dar nu au beneficiat  
de reducerea normei didactice, deşi în ce-i priveşte sunt incidente dispoziţiile art.45 alin.1 din Legea 
nr.128/1997, respectiv anexa 6, Capitolul I, art. 10 alin. 3  din Legea 63/2011.

Faţă de aceste considerente, instanţa a admis cererea reclamantului şi a obligat pârâta să le 
plătească membrilor de sindicat reprezentaţi diferenţele salariale rezultate din neaplicarea prevederilor 
legale privind reducerea normei didactice cu 2 ore săptămânal începând cu data de 01.10.2010  şi până 
la  31.08.2011, actualizată în funcţie de indicele de inflaţie la data efectivă a plăţii.



De asemenea, a obligat pârâţii  Consiliul Local Baia Sprie şi Primarul Oraşului Baia Sprie  să 
aloce unităţii de învăţământ  Şcoala ...nr.1 Baia Sprie sumele necesare pentru plata drepturilor salariale 
mai sus menţionate, din următoarele considerente: 

Potrivit  art.  1  din  H.G.  538/2001  „  începând  cu  anul  2001  cheltuielile  privind  finanţarea 
instituţiilor  de  învăţământ  preuniversitar  de  stat  se  asigură  din  bugetele  locale  ale  unităţilor 
administrativ-teritoriale  în  a  căror  rază  acestea  îşi  desfăşoară  activitatea,  cu  excepţia  cheltuielilor 
suportate de la bugetul de stat”.

Apoi,  potrivit  art.  36  al.  6  lit.  a  din  Legea  nr.  215/2001,  consiliul  local   asigură,  potrivit 
competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 
local  privind  educaţia,  iar  conform  art.  63  al.  5  lit.  c  din  aceeaşi  lege  primarul,  în  exercitarea 
atribuţiilor  privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, ia măsuri pentru organizarea executării şi 
executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) - d, prevederile 
legale evocate constituind temeiul obligaţiei stabilite în sarcina acestora. 

Fără cheltuieli de judecată.
Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs pârâţii Primarul Oraşului Baia Sprie şi Consiliul  

Local Baia Sprie prin care au solicitat  admiterea recursului, modificarea sentinţei atacate în sensul 
respingerii acţiunii în contradictoriu cu aceştia pentru lipsa calităţii procesuale pasive.

Învederează recurenţii că  nu au obligaţia de a asigura din bugetele proprii decât cheltuielile 
complementare ale unităţilor de învăţământ aflate în raza de activitate administrativ teritorială. 

În privinţa fondurilor necesare asigurării salarizării, precum şi altor drepturi aferente salariilor, 
personalului didactic, menţionează că acestea, sunt asigurate de către bugetele de stat, sume alocate 
ulterior Consiliilor Locale, de unde, sunt repartizate instituţiilor de învăţământ, acestea fiind în final, 
cele ce justifică, contabilizează şi gestionează sumele astfel dobândire fiecare unitate de învăţământ 
întocmindu-şi bugetul propriu. 

Conform  art.167  al  1  din  Legea  Învăţământului  84/1995  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se face descentralizat, prin bugetele 
consiliilor judeţene sau locale, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 
aprobate prin hotărâre a guvernului şi asistenţa tehnică a inspectoratelor şcolare. 

Gestiunea sistemului de salarizare din învăţământ se asigură de fiecare ordonator principal de 
credit, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual şi în numărul de posturi stabilit prin legile 
privind  bugetul  de  stat,  bugetul  asigurărilor  sociale  de  stat,  bugetele  locale  si  bugetele  fondurilor 
speciale precum si in limita posturilor aprobate (Legea Salarizării  care reglementează drepturile de 
natura salariala ale personalului din învăţământ, art.2) 

De asemenea, recurenţii invocă lipsa calităţii de angajatori, respectiv fac trimiteri la practica 
judiciară în materie.

Prin întâmpinarea formulată pârâtul Sindicatul a solicitat respingerea recursului şi menţinerea 
sentinţei atacate.

Recursurile este nefondat.
Criticile  aduse  de  pârâţi  hotărârii  atacate  nu  pot  fi  primite,  având  în  vedere  ansamblul 

dispoziţiilor  legale  incidente  în  materie,  din  care  rezultă  faptul  că  fiecare  dintre  pârâţi,  are  pe 
segmentul lui de activitate atribuţii specifice în ceea ce priveşte asigurarea, calcularea şi plata sumelor 
reprezentând drepturi salariale.

Este adevărat că în sensul prevederilor art. 14 din Codul muncii coroborat cu dispoziţiile art. 11 
alin. 5 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, calitatea de angajator aparţine 
unităţii de învăţământ, şi prin urmare acesteia îi revine în primul rând obligaţia de a efectua calculul şi 
plata drepturilor de natură salarială, însă îndeplinirea acestei obligaţii este dependentă de asigurarea 
finanţării corespunzătoare de la bugetul de stat şi de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale. Or, 
pentru aceasta sunt prevăzute prin dispoziţii legale speciale atribuţii specifice în sarcina instituţiilor 
pârâte.

Aşadar, referitor la calitatea procesuală pasivă a pârâtului Consiliul Local al Oraşului Baia  
Sprie,  Curtea are în vedere  dispoziţiile art. 167 din Legea nr. 84/1995 potrivit cărora finanţarea de 
bază (care include şi cheltuielile de personal) a unităţilor de învăţământ de stat este asigurată  prin 
bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale pe a cărui rază îşi desfăşoară activitatea, din sumele  
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi din alte venituri ale bugetelor locale. Conform art. 5 



alin.  1 lit.  b din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale  „veniturile  bugetare locale se 
constituie din: sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat”.

Totodată, potrivit art. 16 din HG nr. 2192/2004 de aprobare a Normelor metodologice privind 
finanţarea  şi  administrarea  unităţilor  de  învăţământ  preuniversitar  de  stat  „finanţarea  unităţilor  de 
învăţământ  preuniversitar  de  stat  se  asigură  din  fonduri  alocate  prin  bugetele  locale  ale  unităţilor 
administrativ-teritoriale în a căror rază îşi desfăşoară activitatea, de la bugetul de stat şi din alte surse, 
potrivit legii”.

De asemenea în conformitate cu prevederile art. 13 din OUG nr. 32/2001, aprobată prin Legea 
nr. 374/2001, începând cu anul 2001, finanţarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat se 
asigură  din  bugetele  locale  ale  unităţilor  administrativ  teritoriale  pe  a  căror  rază  îşi  desfăşoară 
activitatea.

Prin  urmare,  sursa din  care  trebuie  plătite  drepturile  salariale  neacordate  în  mod  nelegal 
reclamanţilor  rămâne  bugetul  local al  unităţii  administrativ-teritoriale  de care aparţine unitatea de 
învăţământ, fiind fără relevanţă din ce venituri se constituie sumele necesare pentru această plată.

În  cauza  dedusă  judecăţii,  calitatea  procesuală  pasivă  a  recurentului  pârât  Consiliul  Local 
rezultă şi din dispoziţiile art. 36 alin. 4 lit. a din Legea nr. 215/2001, care stabilesc că acesta este cel  
care aprobă, la propunerea primarului,  bugetul local şi asigură şi cadrul necesar privind furnizarea 
serviciilor publice de interes local privind educaţia. 

Aşadar,  atribuţiile  prevăzute  pentru  Consiliul  Local,  prin  actele  normative  menţionate  se 
circumscriu obligaţiei de „asigurare”, pârâtul recurent, având astfel calitate procesuală pasivă.

Primarul  Oraşului  Baia  Sprie  este  de  ordonator  principal  de  credite  al  bugetului  oraşului, 
conform art. 63 alin. (4) lit. a) din Legea 215/2001 şi, în mod evident, în calitate de reprezentant al  
unităţii administrativ teritoriale, respectiv Baia Sprie, art. 62 alin. (1) din Legea administraţiei publice 
locale prevăzând expres că  „primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte 
autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie”, cele două 
atribuţii neputând fi disociate.

În consecinţă, Curtea observă că pârâţii nu au fost chemaţi în judecată în calitate de angajatori,  
ci în calitate de ordonatori de credite (finanţatori), doar aceasta din urmă putând justifica legitimarea 
procesuală.

Nu prezintă  relevanţă în cauză practica judiciară  invocată de către  recurenţi,  câtă  vreme în 
actuala reglementare aceasta nu constituie izvor de drept.

Având în vedere considerentele expuse, în temeiul art. 312 al. 1 cod de procedură civilă, Curtea 
va respinge recursul pârâţilor ca nefondat.

Fără cheltuieli de judecată.
Notă. În acelaşi  sens,  Curtea  de Apel  Cluj,  Secţia  I-a  civilă,  deciziile  civile  nr.  9/R din 7 

ianuarie 2013, nr. 30/R din 8 ianuarie 2013, nr. 59/R şi 60/R din 9 ianuarie 2013 

48. Cadru didactic. Indemnizaţia de concediu de odihnă aferent anului 
2009/2010. Acordare nediminuată cu procentul de 25% prevăzut de art. 1 din 
Legea nr. 118/2010 şi pentru partea de concediu efectuată ulterior datei de 3 

iulie 2010
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 10/R din 7 ianuarie 2013 

Prin sentinţa civilă nr.1588 din 19.01.2012 pronunţată de Tribunalul Maramureş a fost respinsă 
excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Consiliul Local Baia Sprie, Primarul oraşului Baia 
Sprie invocată de aceştia prin întâmpinare.

A fost admisă acţiunea formulată de reclamantul Sindicatul … din Învăţământ Maramureş, în 
contradictoriu cu pârâţii Şcoala ... Baia Sprie, Şcoala ... Baia Mare, Şcoala ... Baia Mare, Primarul 
oraşului Baia Sprie,  Consiliul  Local Baia Sprie, Consiliul  Local  Baia Mare, Primarul municipiului 
Baia Mare şi, în consecinţă au fost obligaţi pârâţii unităţi şcolare, să calculeze şi să plătească indemni
zaţia de concediu de odihnă aferentă anului şcolar 2009-2010, pentru membrul de sindicat reprezentat 
de reclamant:  M.C., în cuantum integral, fără aplicarea diminuării  cu 25% prevăzută de Legea nr. 
118/2010, actualizată în funcţie de indicele de inflaţie la data efectivă a plăţii.



Au fost obligaţi ceilalţi pârâţi să asigure unităţilor de învăţământ sumele necesare pentru plata 
diferenţelor mai sus-menţionate.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că potrivit art.  1 din HG nr. 538/2001 „începând 
cu anul 2001 cheltuielile privind finanţarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat se asigură 
din  bugetele  locale  ale  unităţilor  administrativ-teritoriale  în  a  căror  rază  acestea  îşi  desfăşoară 
activitatea, cu excepţia cheltuielilor suportate de la bugetul de stat”.

Art. 167 al. 3 din Legea nr. 84/1995 prevede că „Finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat care cuprinde şi cheltuielile de personal în categoria cărora se înscriu şi primele 
de  vacanţă  se  asigură  prin  bugetele  locale  ale  unităţilor  administrativ-teritoriale  de  care  aparţin 
unităţile de învăţământ”.

Apoi,  potrivit  art.  36  al.  4  din  Legea  nr.  215/2001,  consiliul  local  aprobă  la  propunerea 
primarului bugetul local, iar potrivit art. 23 alin. 1 din aceeaşi lege autorităţile administraţiei publice 
prin care se realizează autonomia locală în comune, oraşe şi municipii sunt consiliile locale, comunale,  
orăşeneşti şi municipale, ca autorităţi deliberative şi primarii, ca autorităţi deliberative.

Pârâţii consiliile locale au fost chemaţi în judecată ca pârâţi datorită calităţii de finanţator ai 
instituţiei de învăţământ, iar primarii în calitate de ordonatori principali de credite. 

Legitimarea  procesuală  a  acestora  nu  trebuie  analizată  strict  din  perspectiva  raporturilor 
juridice de muncă,  ci  trebuie raportată  şi  la dispoziţiile  legale menţionate care stabilesc  în sarcina 
consiliului  local  obligaţia  de  a  suporta  toate  cheltuielile  de  personal,  iar  în  persoana  primarului 
calitatea de ordonator de credite. 

Faţă  de  aceste  considerente,  instanţa  a  respins  excepţiile  lipsei  calităţii  procesuale  pasive 
invocate.

Trecând la soluţionarea fondului cauzei, examinând actele de la dosar tribunalul a constatat 
următoarele:

Membra de sindicat reprezentată de reclamant este cadru didactic, la unităţile şcolare pârâte în 
cauză. Pentru anul 2009-2010 aceasta a beneficiat de concediu de odihnă.

Potrivit art. 103 lit. a din Legea nr. 128/1997, personalul didactic beneficiază de „concediul 
anual cu plată, în perioada vacanţelor şcolare, respectiv universitare, cu o durată de cel puţin 62 de 
zile, exclusiv duminicile şi sărbătorile legale.”

Potrivit  dispoziţiilor  art.  28  alin.  4  din  Contractul  colectiv  de  muncă  unic  la  nivelul 
Inspectoratului Şcolar al judeţului Maramureş 2008-2009, în vigoare şi pentru anul 2010, se prevede că 
pe  durata  concediului  de odihnă  salariaţii  vor  primi  o  indemnizaţie  ce  reprezintă  media  zilnică  a 
veniturilor din ultimele trei luni anterioare lunii în care este efectuat concediul, multiplicată cu nu
mărul de zile de concediu. Indemnizaţia nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi  
sporurile  cu  caracter  permanent  cuvenite  pentru  perioada  respectivă.  Indemnizaţia  de  concediu  se 
acordă salariatului cu cel puţin 10 zile înainte de plecarea în concediu de odihnă, iar, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 145 alin. 3 din Codul  muncii, indemnizaţia de concediu se plăteşte cu cel puţin 5 
zile anterior plecării în concediul de odihnă.

Pentru membrul de sindicat reprezentat în prezenta cauză, indemnizaţia de concediu de odihnă 
trebuia plătită cu cel puţin 5 zile anterior datei de 14.06.2010.

Din  actele  depuse  la  dosar  şi  din  adeverinţa  eliberată  de  unitatea  şcolară,  se  constată  că 
indemnizaţia de concediu a fost plătită ulterior intrării în concediu.

Faţă  de  cuantumul  indemnizaţiei  la  care  membrul  de  sindicat  este  îndreptăţit,  raportat  la 
modalitatea de calculare a acesteia, aşa cum este precizată în art. 28 alin. 4 din Contractul colectiv de 
muncă unic la nivelul Inspectoratului Şcolar al judeţului Maramureş 2008-2009, indemnizaţia plătită 
efectiv a fost diminuată cu 25%.

Potrivit art. 1 din Legea nr. 118/2010, „cuantumul brut al salariilor/soldelor/ indemnizaţiilor 
lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale, precum şi alte drepturi în lei 
sau în  valută,  stabilite  în conformitate  cu prevederile  Legii-cadru nr.  330/2009 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale 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, se diminuează cu 25%”.

Legea nr. 118/2010 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 441/30.06. 2010, data intrării în 
vigoare a acesteia fiind 03.07.2010.



În condiţiile în care plata indemnizaţiei de concediu pentru membrul de sindicat reprezentat de 
reclamant trebuia să se facă anterior intrării în vigoare a Legii nr. 118/2010, după modalitatea de calcul 
a acesteia aşa cum deja s-a arătat, diminuarea cuantumului acesteia cu 25% este greşită. Chiar dacă 
plata  efectivă  a  indemnizaţiei  s-a  făcut  după intrarea  în  vigoare  a  Legii  nr.  118/2010,  cuantumul 
acesteia trebuia să rămână cel rezultat din calculul anterior, fără aplicarea diminuării de 25%.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs pârâţii Primarul Oraşului Baia Sprie, Consiliul  
Local Baia Sprie, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare şi Primarul Municipiului Baia Mare.

Prin recursul comun declarat de pârâţii Primarul Oraşului Baia Sprie, Consiliul Local Baia  
Sprie   s-a  solicitat  modificarea  sentinţei  atacate  în  sensul  respingerii  acţiunii  în  contradictoriu  cu 
aceştia pentru lipsa calităţii procesuale pasive.

Învederează recurenţii că  nu au obligaţia de a asigura din bugetele proprii decât cheltuielile 
complementare ale unităţilor de învăţământ aflate în raza de activitate administrativ teritorială. 

În privinţa fondurilor necesare asigurării salarizării, precum şi altor drepturi aferente salariilor, 
personalului didactic, menţionează că acestea, sunt asigurate de către bugetele de stat, sume alocate 
ulterior Consiliilor Locale, de unde, sunt repartizate instituţiilor de învăţământ, acestea fiind în final, 
cele ce justifică, contabilizează şi gestionează sumele astfel dobândire fiecare unitate de învăţământ 
întocmindu-şi bugetul propriu. 

Conform  art.167  al  1  din  Legea  Învăţământului  84/1995  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se face descentralizat, prin bugetele 
consiliilor judeţene sau locale, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 
aprobate prin hotărâre a guvernului şi asistenţa tehnică a inspectoratelor şcolare. 

Gestiunea sistemului de salarizare din învăţământ se asigură de fiecare ordonator principal de 
credit, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual şi în numărul de posturi stabilit prin legile 
privind  bugetul  de  stat,  bugetul  asigurărilor  sociale  de  stat,  bugetele  locale  si  bugetele  fondurilor 
speciale precum si in limita posturilor aprobate (Legea Salarizării  care reglementează drepturile de 
natura salariala ale personalului din învăţământ, art.2) 

De asemenea, recurenţii invocă lipsa calităţii de angajatori, respectiv fac trimiteri la practica 
judiciară în materie.

Prin recursul comun declarat, pârâţii Consiliul Local al mun. Baia Mare şi Primarul mun.  
Baia Mare s-a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive.

Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş a depus întâmpinare prin care solicită respingerea 
recursurilor ca nefondate.

Examinând recursurile, Curtea de Apel Cluj constată următoarele:
Recursul declarat de pârâţii Consiliul Local al mun. Baia Mare şi Primarul mun. Baia Mare  

este tardiv.
Sentinţa civilă nr. 1588 din 19 octombrie 2012 a Tribunalului Maramureş, a fost comunicată 

acestor  pârâţi  recurenţi,  conform  dovezilor  de  primire  la  data  de  05.11.2012,  iar  recursul  a  fost 
formulat de aceste părţi la 23.11.2012, în afara termenului de recurs de 10 zile prevăzut de art.215 din 
Legea nr. 62/2011.

Având în vedere considerentele expuse, Curtea de Apel Cluj va respinge în temeiul art.312 
alin.1 C.pr.civ. raportat la art.215 din Legea nr. 62/2011, recursul declarat de pârâţii Consiliul Local al  
mun. Baia Mare şi Primarul mun. Baia Mare ca tardiv.

Recursul comun declarat de pârâţii Primarul Oraşului Baia Sprie, Consiliul Local Baia Sprie  
este nefondat.

Criticile  aduse  de  pârâţi  hotărârii  atacate  nu  pot  fi  primite,  având  în  vedere  ansamblul 
dispoziţiilor  legale  incidente  în  materie,  din  care  rezultă  faptul  că  fiecare  dintre  pârâţi,  are  pe 
segmentul lui de activitate atribuţii specifice în ceea ce priveşte asigurarea, calcularea şi plata sumelor 
reprezentând drepturi salariale.

Este adevărat că în sensul prevederilor art. 14 din Codul muncii coroborat cu dispoziţiile art. 11 
alin. 5 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, calitatea de angajator aparţine 
unităţii de învăţământ, şi prin urmare acesteia îi revine în primul rând obligaţia de a efectua calculul şi 
plata drepturilor de natură salarială, însă îndeplinirea acestei obligaţii este dependentă de asigurarea 
finanţării corespunzătoare de la bugetul de stat şi de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale. Or, 



pentru aceasta sunt prevăzute prin dispoziţii legale speciale atribuţii specifice în sarcina instituţiilor 
pârâte.

Aşadar, referitor la calitatea procesuală pasivă a pârâtului Consiliul Local al Oraşului Baia  
Sprie,  Curtea are în vedere  dispoziţiile art. 167 din Legea nr. 84/1995 potrivit cărora finanţarea de 
bază (care include şi cheltuielile de personal) a unităţilor de învăţământ de stat este asigurată  prin 
bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale pe a cărui rază îşi desfăşoară activitatea, din sumele  
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi din alte venituri ale bugetelor locale. Conform art. 5 
alin.  1 lit.  b din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale  „veniturile  bugetare locale se 
constituie din: sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat”.

Totodată, potrivit art. 16 din HG nr. 2192/2004 de aprobare a Normelor metodologice privind 
finanţarea  şi  administrarea  unităţilor  de  învăţământ  preuniversitar  de  stat  „finanţarea  unităţilor  de 
învăţământ  preuniversitar  de  stat  se  asigură  din  fonduri  alocate  prin  bugetele  locale  ale  unităţilor 
administrativ-teritoriale în a căror rază îşi desfăşoară activitatea, de la bugetul de stat şi din alte surse, 
potrivit legii”.

De asemenea în conformitate cu prevederile art. 13 din OUG nr. 32/2001, aprobată prin Legea 
nr. 374/2001, începând cu anul 2001, finanţarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat se 
asigură  din  bugetele  locale  ale  unităţilor  administrativ  teritoriale  pe  a  căror  rază  îşi  desfăşoară 
activitatea.

Prin  urmare,  sursa din  care  trebuie  plătite  drepturile  salariale  neacordate  în  mod  nelegal 
reclamanţilor  rămâne  bugetul  local al  unităţii  administrativ-teritoriale  de care aparţine unitatea de 
învăţământ, fiind fără relevanţă din ce venituri se constituie sumele necesare pentru această plată.

În  cauza  dedusă  judecăţii,  calitatea  procesuală  pasivă  a  recurentului  pârât  Consiliul  Local 
rezultă şi din dispoziţiile art. 36 alin. 4 lit. a din Legea nr. 215/2001, care stabilesc că acesta este cel  
care aprobă, la propunerea primarului,  bugetul local şi asigură şi cadrul necesar privind furnizarea 
serviciilor publice de interes local privind educaţia. 

Aşadar,  atribuţiile  prevăzute  pentru  Consiliul  Local,  prin  actele  normative  menţionate  se 
circumscriu obligaţiei de „asigurare”, pârâtul recurent, având astfel calitate procesuală pasivă.

Primarul  Oraşului  Baia  Sprie  este  de  ordonator  principal  de  credite  al  bugetului  oraşului, 
conform art. 63 alin. (4) lit. a) din Legea 215/2001 şi, în mod evident, în calitate de reprezentant al  
unităţii administrativ teritoriale, respectiv Baia Sprie, art. 62 alin. (1) din Legea administraţiei publice 
locale prevăzând expres că  „primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte 
autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie”, cele două 
atribuţii neputând fi disociate.

În consecinţă, Curtea observă că pârâţii nu au fost chemaţi în judecată în calitate de angajatori,  
ci în calitate de ordonatori de credite (finanţatori), doar aceasta din urmă putând justifica legitimarea 
procesuală.

Nu prezintă  relevanţă în cauză practica judiciară  invocată de către  recurenţi,  câtă  vreme în 
actuala reglementare aceasta nu constituie izvor de drept.

Având în vedere considerentele expuse, în temeiul art. 312 al. 1 cod de procedură civilă, Curtea 
va respinge recursul acestor pârâţi ca nefondat.

Nota 1. În acelaşi sens, Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, deciziile civile nr. 11/R din 7  
ianuarie 2013, nr. 52/R din 9 ianuarie 2013 

Nota 2. Decizia este contrară Deciziei nr. 20/2010 a Secţiilor Unite ale Înaltei curţi de Casaţie 
şi Justiţie.

49. Decizie de concediere. Cauză neserioasă. Anularea deciziei, 
reintegrarea în postul avut anterior şi acordarea de despăgubiri

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 12/R din 7 ianuarie 2013 

Prin sentinţa  civilă  nr.  10.547 din 15.10.2012 a Tribunalului  Cluj,  a  fost  respinsă acţiunea 
formulată de reclamantul B.D. în contradictoriu cu pârâta R.A.T. CLUJ şi a fost obligat reclamantul la 
plata sumei de 10.922, 91 lei cu titlu de cheltuieli de judecată-onorar avocaţial.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 



Prin decizia de concediere nr. 101/31.08.2011 pârâta a decis încetarea contractului individual 
de muncă al  reclamantului  începând cu data  de 06.10.2011,  întrucât  condiţiile  economice  actuale, 
respectiv  reducerea bugetului de venituri  şi  cheltuieli   ale unităţii  şi reducerea de alocări  bugetare 
stabilite prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr.36/2011 au condus inclusiv la 
reducerea fondului de salariu şi scăderea numărului de clienţi ai serviciului centralizat de producerea 
energiei termice, precum şi gestionarea din punct de vedere economic  a costurilor, realizate de clienţii 
actuali, au condus la o scădere a producţiei realizate în unitate, situaţie care are influenţe în bugetul 
unităţii precum şi asupra activităţii de relaţii cu clienţii din cadrul regiei.

Din  organigrama  unităţii  la  data  de  22.07.2011  (anterior  desfiinţării  locului  de  muncă  al 
reclamantului)  şi  la  data  de  31.08.2011  –  data  desfiinţării  locului  de  muncă  rezultă  că  în  cadrul  
serviciului comercial existau 12 salariaţi TESA şi 14 salariaţi muncitori din care la biroul relaţii cu 
clienţii erau 7 salariaţi TESA şi 2 salariaţi muncitori la data de 22.07.2011, iar la data de 31.08.2011 în 
cadrul aceluiaşi serviciu existau 11 salariaţi TESA şi 13 salariaţi muncitori, din care la biroul relaţii 
clienţi erau 6 salariaţi TESA şi 1 salariat muncitor.

Această structură de personal se regăseşte şi în prezent în cadrul biroului relaţii  cu clienţii, 
respectiv 6 salariaţi TESA şi un salariat muncitor.

După cum se poate observa, numărul salariaţilor TESA este mai puţin cu unul începând cu 
31.08.2011 faţă de 22.07.2011.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr.36/2011 a fost alocat pârâtei 
un buget privitor la cheltuielile de personal pentru anul 2011 diminuat cu 20% faţă de anul 2010, iar 
din  planul  resurselor  bugetare  în  ceea  ce  priveşte  cheltuielile  cu  personalul  rezultă  o  scădere  a 
producţiei de energie termică realizată/vândută  de la 321.042 gigacalorii energie realizată în anul 2010 
la 300.000 gigacalorii energie realizată în anul 2011 şi o scădere a veniturilor regiei de la 100.480(mii 
lei) realizate în 2010 la 90.500 (mii lei) în anul 2011.

Ca urmare a sumei alocate şi ca urmare a scăderii producţiei de energie termică şi a veniturilor, 
Consiliul  de administraţie  al  pârâtei  a  decis  la  data  de 31.08.2011 o restructurare  a unor zone de 
activitate,  aşa  cum  rezultă  din  nota  de  fundamentare  nr.  5356/31.08.2011.  Prin  Hotărârea 
nr.9/31.08.2011 Consiliul de administraţie al pârâtei a hotărât desfiinţarea unui post de economist şi a 
unui  post  de  ajutor  programator  din  zona  adiacentă  serviciilor  de  relaţii  cu  clienţii  din  cadrul 
serviciului comercial.

Reducerea  alocărilor  bugetare privind cheltuielile  cu personalul  regiei  stabilite  de Consiliul 
Local  al   mun.  Cluj-Napoca  prin  Hotărârea  nr.36/2011  şi  scăderea  producţiei  de  energie  termică 
realizată şi vândută şi scăderea veniturilor regiei în anul 2011 faţă de anul 2010 constituie cauze reale 
şi  serioase care au determinat  desfiinţarea  unui  post de economist  din cadrul  serviciului  relaţii  cu 
clienţii.

Sub acest aspect decizia contestată întruneşte condiţiile prevăzute de art. 65 din Codul Muncii 
şi urmează să fie menţinută.

Din declaraţia martorei propusă de către reclamant rezultă că pârâta i-ar fi cerut acestuia să 
semneze un act adiţional la contractul individual de muncă care se referea la reducerea drepturilor 
salariale, că reclamantul ar fi solicitat un termen de gândire după care a fost chemat să semneze decizia 
contestată pe care martora a văzut-o, că directorul pârâtei i-a adus reclamantului la cunoştinţă faptul că 
s-a emis decizia contestată datorită nesemnării actului adiţional şi nu datorită reducerii producţiei şi că 
volumul de muncă din cadrul biroului relaţii cu clienţii nu a scăzut, ci dimpotrivă este acelaşi, datorită 
reducerii producţiei şi a scăderii n umărului de clienţi.

Această declaraţie urmează să fie înlăturată, întrucât din actele existente la dosar rezultă cu 
certitudine scăderea numărului de clienţi ai regiei, scăderea producţiei, scăderea veniturilor regiei şi 
micşorarea bugetului alocat de autoritatea publică locală.

Deoarece, instanţa nu a dispus anularea ca nelegală sau netemeinică a deciziei de concediere, 
reclamantul  nu a  putut  fi  pus  în  situaţia  anterioară  emiterii  deciziei  de concediere  şi  nici  nu este 
îndreptăţit la plata drepturilor salariale solicitate, întrucât nu au fost întrunite condiţiile prevăzute de 
art. 80 alin. 1 şi 2 din Codul Muncii republicat. Văzând şi prevederile art. 274 C.pr.civ..

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul B.D., solicitând în temeiul art. 304 
pct. 9 şi 3041  Cod procedură civilă modificarea în tot a sentinţei şi să se dispună admiterea acţiunii, 
anularea  deciziei  de concediere  nr.  101 din  31.08.2011,  reîncadrarea  recurentului  în  funcţia  avută 



anterior concedierii, obligarea intimatei la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate 
şi reactualizate şi a celorlalte drepturi de care ar fi beneficiat în baza contractului individual de muncă 
nr.  16948/2000,  de  6.11.2011 şi  până  la  reîncadrarea  efectivă;  înlăturarea  din  sentinţă  a  obligării 
acestuia să achite intimatei suma de 10.922,91 lei cheltuieli de judecată şi obligarea pârâtei la plata 
cheltuielilor de judecată în fond şi recurs.

În motivarea recursului s-a arătat în esenţă că desfiinţarea locului de muncă al reclamantului nu 
a avut o cauză serioasă întrucât în perioada aprilie – iunie 2011 în cadrul Serviciului Comercial au fost  
înfiinţate şi ocupate 2 posturi de economist, respectiv postul nr. 48 din statul de funcţii a fost ocupat de 
P.A.E., iar postul nr. 54 din statul de funcţii a fost ocupat de G.A.M..

În opinia recurentului desfiinţarea postului său nu a avut o cauză reală întrucât prin Hotărârea 
nr.  8/22.07.2011,  adoptată  urmare  referatului  nr.  4508/22.07.2011  întocmit  de  directorul  tehnic-
producţie,  Consiliul  de  administraţie  al  intimatei  a  hotărât  concedierea  a  27  de  salariaţi  pentru 
atingerea  obiectivului  de  încadrare  în  bugetul  de  venituri  şi  cheltuieli,  a  aprobat  noua structură  a 
unităţii în organigrama căreia reclamantul ocupa postul nr. 57, a aprobat măsurile de organizare ale 
serviciilor, iar în cadrul Serviciului Comercial a fost unificată activitatea birourilor comercial, achiziţii 
publice şi relaţii clienţi.

S-a mai invocat referitor la caracterul efectiv al desfiinţării locului de muncă, că una dintre 
persoanele nou angajate i-a fost dată recurentului spre îndrumare, iar ulterior a fost concediat, fiind 
evidentă intenţia pe care angajatorul o avea încă din aprilie 2011 de a-l concedia, însă la acea dată nu 
avea o altă persoană care să îi preia sarcinile de serviciu.   

Contrar  celor  menţionate  în  preambulul  deciziei  de  concediere,  în  cadrul  Regiei  erau 
disponibile locuri de muncă compatibile cu pregătirea profesională a recurentului, respectiv era vacant 
postul nr. 39 din statul de funcţii – contabil la Serviciul Financiar - Contabil. 

Recurentul a criticat hotărârea instanţei de fond sub aspectul acordării cheltuielilor de judecată 
arătând că acestea nu au fost dovedite (factura fiscală depusă fiind pentru un alt contract de asistenţă 
decât cel menţionat pe delegaţia avocaţială), sunt exagerate faţă de activitatea concretă desfăşurată de 
avocat şi au fost acordate cu încălcarea dispoziţiilor art. 274 alin. 3 Cod procedură civilă.

În drept s-au invocat dispoziţiile art. 274, 304 pct. 9, 3041, 312 Cod procedură civilă, art. 65 
alin. 2 şi 83 din Codul muncii.

Intimata R.A.T. prin întâmpinare a solicitat respingerea recursului ca nefondat.     
Examinând sentinţa recurată prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea de Apel reţine  

următoarele:
Conform art. 65 alin. (1) din Codul muncii „Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana 

salariatului reprezintă încetarea contractului individual de munca determinată de desfiinţarea locului de 
muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătura cu persoana acestuia”. Alin.(2) 
din acelaşi articol prevede că „Desfiinţarea locului de munca trebuie să fie efectivă şi sa aibă o cauză 
reală şi serioasă”.

Desfiinţarea locului de muncă este reală când este determinată de motive obiective, cum ar fi 
de exemplu dificultăţi  economice,  transformări  tehnologice,  reorganizarea activităţii.  De asemenea, 
pentru a fi îndeplinită condiţia de legalitate a cauzei serioase a desfiinţării locului de muncă aceasta 
trebuie să aibă la bază studii temeinice vizând îmbunătăţirea activităţii şi să nu disimuleze realitatea.

Aşa cum a reţinut şi instanţa de fond, în cuprinsul deciziei de concediere   (fila 45 dosar fond) 
s-a menţionat că motivele pentru care s-a dispus desfiinţarea locului de muncă al recurentului sunt:  
„condiţiile  economice  actuale,  respectiv  reducerea  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  a  unităţii  şi 
reducerile de alocări bugetare stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca 
nr.  36/2011 au condus inclusiv  la  reducerea  fondului  de salarii  al  Regiei  pentru  anul  în  curs” şi, 
respectiv  „scăderea numărului  de clienţi  ai  serviciului  centralizat  de producere a energiei  termice, 
precum şi  gestionarea,  din punct  de vedere economic  a  costurilor,  realizată  de clienţii  actuali,  au 
condus la o scădere a producţiei realizate de unitate, situaţie ce are influenţe în bugetul unităţii, precum 
şi asupra activităţii de relaţii cu clienţii din cadrul Regiei”.

Referitor  la  primul  dintre  cele  două motive,  Curtea  constată  în  primul  rând că  bugetul  de 
venituri şi cheltuieli al intimatei pentru anul 2011 a  fost aprobat de Consiliul Local Cluj-Napoca prin 
Hotărârea  nr.  36/22.02.2011  (filele  52-54),  iar  concedierea  recurentului  a  fost  dispusă  după 



aproximativ 6 luni în 31.08.2011, astfel încât măsura reducerii bugetului intimatei, inclusiv cu privire 
la cheltuielile de personal, nu poate justifica prin ea însăşi desfiinţarea postului. 

În plus, aşa cum s-a arătat în memoriul de recurs, prin Hotărârea nr. 8/22.07.2011 a Consiliului 
de administraţie al R.A.T. Cluj s-a aprobat reorganizarea intimatei pe baza Notei de fundamentare nr. 
4508/22.07.2011, dispunându-se ca măsuri de reducere a cheltuielilor de personal reducerea primelor 
de vacanţă,  de Crăciun şi de Paşti,  anularea ajutorului pentru energia termică,  reducerea zilelor de 
concediu  de  odihnă,  reducerea  programului  de  lucru  al  tuturor  salariaţilor  cu  6  zile  lucrătoare  în 
perioada august-decembrie 2011. Deşi din nota de fundamentare menţionată anterior rezultă, contrar 
celor  menţionate  în  recurs,  că  intimata  a  dispus  concedierea  a  27  de  salariaţi  anterior  datei  de 
22.07.2011,  susţinerile  recurentului  în  sensul  că  cea  de-a  doua reorganizare  disimulează  realitatea 
pentru a se crea aparenţa desfiinţării legale a postului său întrucât la un interval foarte scurt de timp 
după reorganizarea intimatei s-a dispus în 31.08.2011 o nouă reorganizare a acesteia, sunt întemeiate 
în opinia instanţei de recurs. 

Astfel, fără a pune în discuţie oportunitatea reorganizării în sine, din probele administrate în 
cauză nu rezultă care este motivul pentru care în data de 22.07.2011 s-a considerat că se poate menţine  
numărul  angajaţilor  pentru   încadrarea  în  bugetul  de  venituri  şi  cheltuieli  aprobat,  luându-se  alte 
măsuri de reducere a cheltuielilor de personal, iar în 31.08.2011 s-a desfiinţat postul recurentului tot 
pentru încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli.

Mai mult,  aşa cum rezultă din contractul individual de muncă de la filele 58-61, în data de 
29.07.2011 intimata a angajat pe o funcţie similară cu a reclamantului, de economist, o altă persoană 
(P.A.E.), care şi-a început activitatea în 30.08.2011, cu o zi înainte de emiterea deciziei de concediere 
a recurentului, ceea ce reprezintă încă o dovadă în sensul că desfiinţarea postului ocupat de recurent nu 
a avut o cauză serioasă. Faptul că anterior această salariată şi-a desfăşurat în fapt activitatea în cadrul 
R.A.T. Cluj, care avea un contract de prestări servicii cu fostul său angajator, SC M.C.E. SRL, nu 
poate să conducă la o altă concluzie, întrucât intimata nu avea obligaţia să încheie raporturi de muncă 
cu această persoană.      

Referitor  la  al  doilea motiv  menţionat  în decizia  de concediere  pentru desfiinţarea postului 
recurentului,  Curtea  reţine  că  atât  în  decizia  de  concediere,  cât  şi  în  Nota  de  fundamentare  nr. 
5356/31.08.2011  se menţionează în mod generic scăderea numărului de clienţi şi a producţiei realizate 
de unitate, fără ca aceste motive să fie detaliate pentru a se aprecia în concret, circumstanţiat şi riguros 
asupra legalităţii măsurii dispuse, în condiţiile în care art. 79 din Codul muncii prevede în mod expres 
că „în caz de conflict de muncă angajatorul nu poate invoca în faţa instanţei alte motive de fapt sau de 
drept decât cele precizate în decizia de concediere”. În raport de aceste dispoziţii depunerea în cursul 
exercitării  controlului  judecătoresc  cu  privire  la  decizia  de  concediere  a   unor  înscrisuri  pentru  a 
dovedi situaţia economică a intimatei nu este de natură a complini omisiunea menţionată anterior din 
decizia de concediere.

De asemenea, aşa cum a arătat recurentul, având în vedere dispoziţiile exprese ale art. 45 şi 46 
din Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, Curtea apreciază că, în condiţiile în care anterior 
datei de 31.08.2011 în cadrul Biroului Relaţii Clienţi erau două posturi de economist (unul ocupat de 
recurent, iar altul de G.A.M.) intimata trebuia să respecte la aplicarea efectivă a concedierii criteriile 
prevăzute  de art.  46 din  contractul  colectiv  de muncă menţionat,  prevedere  care a  fost,  de altfel,  
menţionată în decizia de concediere, fără însă să se indice în mod concret care este criteriul care a 
determinat desfiinţarea postului recurentului  şi nu cel al celeilalte  persoane angajate ca economist. 
Apărările  pârâtei  formulate  prin  întâmpinarea  de la  fondul  cauzei  în  sensul  că s-a  avut  în  vedere 
criteriul prevăzut de art. 46 alin. 1 lit. a din Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate referitor la  
desfacerea contractelor colective de muncă ale angajaţilor care au fost sancţionaţi în ultimele 24 de 
luni anterioare momentului concedierii  nu pot fi luate în considerare faţă de dispoziţiile exprese ale 
art.  79 din Codul muncii  (citate  anterior)  întrucât  nu au fost  cuprinse în decizia  de concediere şi, 
oricum,  sunt  nefondate  întrucât  sancţionarea  disciplinară  a  reclamantului  a  fost  dispusă  anterior 
termenului de 24 luni, respectiv în 09.06.2009. 

Având în vedere aceste considerente, Curtea apreciază că intimata nu a respectat dispoziţiile 
art.  65 din Codul  muncii,  concedierea  recurentului  fiind  nelegală,  motiv  pentru care  urmează  a  fi 
anulată în temeiul art. 78 din Codul muncii. 



Drept urmare, reţinând incidenţa în cauză a motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 Cod 
procedură  civilă,  în  temeiul  dispoziţiilor  legale  menţionate  anterior  şi  a  art.  312 alin.  1  şi  3  Cod 
procedură  civilă  se  va  admite  recursul  declarat  de  reclamantul  B.D.  împotriva  sentinţei  civile  nr. 
10.547 din 15.10.2012 a Tribunalului Cluj, care va fi modificată în întregime, în sensul că se va admite 
acţiunea  civilă  formulată  de  reclamantul  B.D.  în  contradictoriu  cu  pârâta  R.A.T.  CLUJ  şi,  în 
consecinţă, se va anula Decizia nr. 101/31.08.2011 emisă de pârâtă.

În temeiul art. 80 alin. (1) din Codul muncii se va obliga pârâta la plata către reclamant a unei 
despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi 
beneficiat reclamantul,  începând cu data concedierii şi până la data reintegrării efective.

În conformitate cu dispoziţiile art. 80 alin. 2 din Codul muncii se va obliga pârâta să reintegreze 
reclamantul pe postul deţinut anterior concedierii - economist.

În temeiul art. 274 alin. (1) Cod procedură civilă se va obliga pârâta, ca parte aflată în culpă 
procesuală, la plata în favoarea reclamantului a sumei de 1000 lei,  cheltuieli  de judecată la fondul 
cauzei, reprezentând contravaloarea onorariului de avocat.

50. Acţiune pentru restituirea sumei încasate de salariat în baza unui 
titlu executoriu. Respingere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 25/R din 8 ianuarie 2013 

Prin sentinţa civilă nr.1337 din 14.09.2012 pronunţată de Tribunalul Maramureş  s-a respins 
excepţia inadmisibilităţii acţiunii.

S-a respins acţiunea formulată de reclamanta S.C. O.P. S.A. în contradictoriu cu pârâtul B.V. 
ca neîntemeiată. 

Reclamanta a fost  obligată  la plata  către pârât a sumei de 550 lei,  cu titlu  de cheltuieli  de 
judecată. 

Pentru a  hotărî  astfel  prima instanţă  a reţinut,  în  ceea  ce priveşte  excepţia  inadmisibilităţii 
acţiunii,  invocată  de pârât  prin întâmpinare,  ca  nu este  întemeiată,  raportat  la  precizarea  de  către 
reclamantă a temeiul de drept al cererii de chemare în judecată ca fiind art. 256 din Codul muncii, 
potrivit căruia salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie. 

Chiar  dacă  plata  invocată  prin  acţiune  a  intervenit  în  faza  executării  silite  a  unor  hotărâri  
judecătoreşti, având în vedere că sumele de bani solicitate au fost plătite cu titlu de drepturi salariale,  
acţiunea este admisibilă şi urmează a fi analizată prin prisma dispoziţiilor Codului Muncii. 

Pe fondul cauzei, instanţa a reţinut că prin sentinţa civilă nr. 1698 din data de 16.12.2008, a 
Tribunalului Maramureş s-a admis cererea pârâtului B.V. şi a altor reclamanţi împotriva pârâtei S.C. P. 
S.A.,  aceasta  fiind  obligată  să  plătească  drepturile  reprezentând  suplimentările  salariale 
corespunzătoare sărbătorilor de Paşti şi de Crăciun, începând cu anul 2005 la zi, calculate la nivelul 
salariului de bază mediu la nivelul societăţii, la valoarea actualizată în funcţie de rata inflaţiei, la data 
plăţii efective, în funcţie de perioada în care fiecare reclamant a avut calitatea de angajat al pârâtei.

Pârâta S.C. P. S.A. a fost obligată să plătească reclamanţilor suma de 2400 lei, reprezentând 
cheltuieli de judecată.

Prin decizia civilă nr. 1158/R/17.05.2010 a Curţii de Apel Cluj s-a respins recursul declarat de 
pârâta S.C. P. S.A. împotriva sentinţei sus-menţionate. 

Pentru  reclamanţii  din  dosar  s-a  menţionat  cuantumul  drepturilor  salariale  la  care  a  fost 
obligată pârâta S.C. P. S.A., respectiv:

 1400 lei primă pentru Crăciunul din anul 2005,
 1850 lei  primă de Paşti  pentru anul 2006,
 1850 primă de Crăciun pe anul 2006,
 1850 lei primă de Paşti pe anul 2007,
 2000 lei primă de Crăciun  pe anul 2007, 

  iar  pârâtului  K.R.  i  s-a  stabilit  suma  8950 lei,  ce  urma a  fi  actualizată  la  zi  de  la  data 
pronunţării hotărârii până la executare. 

La data de 6.03.2009  S.C. P. S.A., a cărei succesoare în drepturi este reclamanta SC O.P. SA, 
i-a achitat pârâtului din prezenta cauză suma netă de 7186 lei. 



La  data  de  25  martie  2009,  pârâtul,  alături  de  ceilalţi  reclamanţi  din  dosar,  s-a  adresat 
executorului  judecătoresc  solicitând  executarea  silită  a  sentinţei  civile  nr.  1698/16.12.2008  pentru 
diferenţele de drepturi salariale neachitate de bună voie, actualizate cu indicele de inflaţie. 

Pârâtul  B.V.  era  angajat  al  reclamantei  şi  la  data  pronunţării  sentinţei  civile  nr. 
1698/16.12.2008,  deci  era  îndreptăţit,  potrivit  sentinţei  civile  nr.  1698/16.12.2008,   la  plata 
următoarelor sume: 

 1400 lei primă pentru Crăciunul din anul 2005,
 1850 lei  primă de Paşti  pentru anul 2006,
 1850 primă de Crăciun pe anul 2006,
 1850 lei primă de Paşti pe anul 2007,
 2000 lei primă de Crăciun  pe anul 2007, 

În dosarul execuţional nr. 63/2009 al BEJ S.A., la data de 6.04.2009, s-a dispus înfiinţarea 
popririi pe conturile bancare ale debitoarei S.C. P. S.A., deschise la mai multe unităţi bancare pentru 
suma de  14.547 lei datorată creditorilor cu titlu de drepturi salariale suplimentare neachitate în baza 
sentinţei civile nr. 1698/16.12.2008.

Debitoarea a fost înştiinţată la data de 9.04.2009, în conformitate cu prevederile art.  454 al. 1 
Cod procedură civilă.

Deşi  pretinde  că  obligaţia  de plată  stabilită  în  sarcina  sa prin titlul  executoriu  constând în 
sentinţa civilă nr.  1698/16.12.2008 a fost executată integral de bună voie la data de 6.03.2009, deci 
anterior cererii de  executare silită, debitoarea S.C. P. S.A. nu a formulat contestaţie la executare în 
dosarul execuţional nr. 63/2009 al BEJ S.A..

La data de 23.04.2009  debitoarea S.C. P. S.A a executat silit suma de 3.620,27 lei. 
Prin  cererea  formulată  şi  ulterior  modificată  în  prezentul  dosar,  succesoarea  în  drepturi  a 

debitoarei S.C. P. S.A., SC O.P. SA, solicită obligarea creditorului  pârât, în baza  prevederilor art. 
256 Codul muncii, la restituirea sumei de 3.620, 27 lei  încasate prin executare silită.

Potrivit art. 256 al. 1 Codul muncii, salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată 
este obligat să o restituie. Obligaţia de restituire instituită de acest textul legal are la bază plata lucrului 
nedatorat, reglementată prin dispoziţiile art. 992-993 şi art. 1092 din vechiul Cod civil. 

Aşa cum reiese din cuprinsul art. 993 Cod civil, pentru a se naşte obligaţia de restituire, plata 
nedatorată trebuie făcută din eroare: „acela care, din eroare, crezându-se debitor, a plătit o datorie, are 
drept de repetiţiune în contra creditorului”. 

Or, în speţă, suma de  3.620,27 lei încasată de pârât pe calea executării silite a fost datorată 
conform titlului executoriu constând într-o hotărâre judecătorească irevocabilă.

Reclamanta  SC  O.P.  SA  a  avut  cunoştinţă  de  executarea  silită  desfăşurată  în  dosarul 
execuţional  nr.  63/2009  al  BEJ  S.A.  şi  nu  s-a  opus  acesteia,  deşi  avea  posibilitatea  ca,  pe  calea 
contestaţiei  la  executare,  să  invoce  stingerea  obligaţiei  de  plată  prin  executarea  de  bună  voie 
intervenită  ulterior hotărârii ce se executa. 

Achiesând la executarea silită derulată împotriva ei, reclamanta a recunoscut implicit datoria de 
3.620,27 faţă de pârât, astfel că solicitarea sa de restituire a sumei menţionate, în baza art. art. 256 al. 1 
Codul muncii, este nefondată. 

Faţă  de  considerentele  expuse,  Tribunalul  a  respins  acţiunea  reclamantei  SC  O.P.  SA  ca 
neîntemeiată şi, reţinând culpa procesuală a acesteia, a fost obligată, în baza art. 274 Cod procedură 
civilă, să-i plătească pârâtului suma de 550 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în onorariu 
de avocat, achitat potrivit chitanţelor nr. 12/5.04.2012 şi nr. 27 din 4.09.2012.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta S.C. O.P. S.A, solicitând modificarea 
în totalitate a sentinţei atacate şi pe fondul pricinii, admiterea cererii de chemare în judecată în sensul 
obligării pârâtului la restituirea sumei de 3.620,27 lei, actualizate la data plăţii efective în raport cu 
indicele inflaţiei, cu cheltuielile de judecată ocazionate de prezentul proces. 

În  motivare  se  arată  că  prin  sentinţa  civilă  nr.  1698  pronunţată  la  data  de  16.12.2008  de 
Tribunalul Maramureş, Secţia Civilă, în dosarul nr. 5234/100/2008, recurenta a fost obligată, faţă de 
un număr de 6 persoane care figurau ca reclamanţi la plata unor suplimentări salariale, reprezentând 
prime  anuale  aferente  sărbătorilor  legale  din  perioada  2005-2007,  ce  trebuiau  raportate  la  nivelul 
salariului de bază mediu la nivelul societăţii din fiecare an al acelei perioade.



Prin încheierea pronunţată în data de 16.12.2008 Tribunalul Maramureş, Secţia Civilă a lămurit 
dispozitivul  menţionate  în  sensul  determinării  cuantumului  nivelului  salariului  de  bază  mediu  la 
nivelul societăţii pentru fiecare dintre aceşti ani.

Recurenta  arată  că  a  executat  întocmai  şi  cu  bună-credinţă  dispozitivul  sentinţei  amintite, 
plătind sumele nete datorate intimatei şi virând către bugetul asigurărilor sociale sumele reprezentând 
impozit pe venit şi contribuţii sociale aferente drepturilor salariale plătite.

După încasarea sumelor legal datorate, cu rea-credinţă, în baza titlului executoriu reprezentat de 
sentinţa amintită, intimatul-pârât a pornit executarea silită împotriva subscrisei pentru a obţine şi plata 
sumelor  reprezentând  contribuţiile  obligatorii  la  bugetul  asigurărilor  sociale,  sume  care  fuseseră 
achitate legal de subscrisa către bugetul statului prin reţinere la sursă şi care nu îi erau deci datorate  
intimatului/ei.

În consecinţă, pârâta a promovat acţiunea de faţă în temeiul art. 256 alin. (1) din Codul mucii,  
pentru recuperarea respectivelor drepturi salariale încasate necuvenit de intimat în cadrul căreia a fost 
pronunţată sentinţa atacată.

Sentinţa recurată este nelegală şi netemeinică, fiind dată cu aplicarea greşită a legii. 
Prima instanţă, în pofida dispoziţiilor legale aplicabile în speţă, a validat practic o îmbogăţire 

fără justă cauză a intimatului-pârât în dauna subscrisei cu suma ce face obiectul cererii de chemare în  
judecată. 

Instanţa  a soluţionat  nelegal  cauza prin asimilarea lipsei  contestaţiei  la executare a O.P. cu 
achiesarea la executarea silită.

În motivare, instanţa de fond reţine că solicitarea reclamantului este nefondată, invocându-se o 
pretinsă  achiesare  la  executarea  silită  ce  a  fost  demarată  împotriva  subscrisei  -  ,,Achiesând  la 
executarea silită derulată împotriva ei, reclamanta a recunoscut implicit datoria de 3.620,27 lei faţă de 
creditorul B.V. astfel că solicitarea sa de restituire a sumei menţionate, în baza art. 256 alin. 1. Codul 
Muncii, este nefondată.” 

Însă, instituţia achiesării la executarea silită nu este reglementată ca atare de normele de drept 
procesual civil, iar neformularea unei contestaţii la executare nu are semnificaţia unei achiesări.

Aşa cum se arată în doctrină, „Legea noastră procedurală nu conţine referiri la achiesarea tacită. 
Ea este posibilă în toate cazurile, dar trebuie să rezulte dintr-o atitudine neechivocă a părţii. Simpla 
neopunere  la  executarea  hotărârii  nu constituie  o  achiesare  tacită,  căci  legea  sancţionează  o  atare 
opunere” (s. n.). 

Recurentul precizează că nu a efectuat niciun act sau fapt juridic menit a fi interpretat ca o 
renunţare la dreptul de a obţine sumele încasate în mod nelegal de către intimatul pârât prin executare 
silită/poprirea conturilor bancare. 

Faptul  că  O.P.,  din  raţiuni  logistice,  a  fost  în  imposibilitate  de  a  promova  în  termen  o 
contestaţie la executare împotriva executării silite nelegale – exercitată concomitent de toţi cei 169 de 
reclamanţi – fiecare având propria situaţia concretă ce putea diferi de a celorlalţi, nu poate fi asimilată 
unei achiesări la vreo pretenţie a acestora.

În cazul litigiilor de muncă, spre exemplu, în care hotărârea primei instanţe este executorie de 
drept, angajatorul execută de multe ori benevol dispozitivul sentinţei pentru a nu se supune la cheltuieli 
cu dobânzi şi cheltuieli generate de procedura de executare silită. Dar o atare neopunere la executarea 
hotărârii nu poate fi asimilată unei achiesări; astfel, în cazul desfiinţării totale sau parţiale în recurs a 
sentinţei executate benevol, dreptul angajatorului la restituirea sumelor nedatorate nu poate fi pus la 
îndoială. 

Cu atât mai mult nu poate fi acest drept al pârâtei contestat în speţă, în situaţia în care sumele  
executate nelegal de pârâtă nu au fost niciodată datorate, nici măcar în temeiul sentinţei menţionate 
prin care au fost obligaţi la plata drepturilor salariale suplimentare, întrucât acestea fuseseră virate de 
O.P. în contul obligaţiilor fiscale ale intimatului către bugetul de stat subsecvent reţinerii acestora la 
sursă.

Prin greşita aplicare a legii prima instanţă a validat îmbogăţirea fără justă cauză a intimatului 
pârât în dauna O.P. cu suma ce face obiectul cererii de chemare în judecată.

Prin dispozitivul sentinţei nr. 1698/2008, aşa cum a fost aceasta lămurită, P. nu a fost obligată 
la plata unei sume certe, lichide şi exigibile către intimatul/ei pârât/e, ci a fost obligată la plata de 
suplimentări  salariale  reprezentând prime anuale corespunzătoare sărbătorilor  legale aferente anilor 



2004-2007, calculate la nivelul salariului de bază mediu la nivelul societăţii, nivel salarial care a fost 
determinat prin lămurirea sentinţei. 

Acest nivel al salariului de bază mediu la nivelul societăţii reprezintă un salariu brut. Şi nu un 
venit net corespunzător.

Conform legislaţiei fiscale din România, sumele reprezentând drepturi salariale brute se plătesc 
prin reţinerea la sursă a impozitului pe venit şi a sumelor reprezentând contribuţii sociale obligatorii şi 
virarea lor către bugetul de stat şi plata către salariat a sumei nete cuvenite. 

Deci, modul legal de punere în executare a acestei sentinţe este acela al plăţii către salariaţi a 
sumelor  nete  cuvenite  în  baza  Sentinţei  şi  virarea  către  bugetul  statului  a  sumelor  reprezentând 
contribuţii sociale aferente primelor achitate. 

Cu  respectarea  prevederilor  legale,  O.P.,  cu  bună-credinţă,  a  executat  întocmai  Sentinţa, 
anterior rămânerii acesteia irevocabilă, prin plata voluntară către fostul salariat a sumei nete decurgând 
din  Sentinţa  şi  plata  către  bugetul  asigurărilor  sociale  a  sumei  reprezentând  impozit  pe  venit  şi 
cuantumul asigurărilor sociale prin reţinere la sursă (aşa cum a arătat şi prin cererea precizatoare de la 
instanţa de fond). 

Deşi recurenta a arătat că suma pretinsă prin cererea de chemare în judecată reprezintă suma 
obţinută de intimatul/a pârât/a, fără să fi fost datorată de O.P., prin executarea silită ce a purtat asupra 
diferenţei între suma brută rezultată din Sentinţa pronunţată ca fiind datorată intimatului/ei şi suma 
efectiv plătită de O.P. de bună voie, reprezentând suma netă la care acesta era îndreptăţit în temeiul 
Sentinţei, după deducerea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii, care potrivit legii 
au fost reţinute la sursă de O.P. şi virate la bugetul statului,  prima instanţă nu se pronunţă asupra 
acestor aspecte ce ar fi determinat admiterea acţiunii. 

În mod eronat, prima instanţă omite să analizeze dacă plata efectuată prin executare silită era 
datorată, respectiv: 

Dacă  a  existat  un  temei  legal  pentru  debitarea  sumelor  reprezentând  drepturi  salariale  din 
conturile  subscrisei,  atâta  vreme cât  subscrisa  plătise  deja  de bunăvoie toate  sumele  nete  datorate 
angajatului său; să efectueze ea însăşi,  ca instanţă specializată în conflicte în domeniul  drepturilor 
salariale, un calcul al sumei certe pe care subscrisa o datora în baza Sentinţei amintite către fostul/a 
salariat/a, cu excluderea contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii plătibile către stat. 

Să efectueze ea însă, ca instanţă specializată în conflicte în domeniul drepturilor salariale, un 
calcul al sumei certe pe care pârâta o datora în baza sentinţei nr. 1698/2008 direct către salariatul B.V. 
cu excluderea contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii plătibile către stat, în temeiul art. 57 alin. 1 
şi 21 din Codul fiscal, inclusiv prin efectuarea unei expertize.

Fără a face aceste minime verificări, şi cu ignorarea probelor de la dosar, respectiva adresei 
ANAF nr. 903704/23.02.2009, care confirmă fără putere de tăgadă că plata efectuată era nedatorată 
salariatului  intimat,  deşi  se  consideră  legal  învestită  şi  reţine  cauza  spre  soluţionare,  respinge  ca 
neîntemeiată acţiunea pe baza unei presupuse achiesări la procedura de executare silită. 

Pe de altă parte, prima instanţă apreciază în mod superficial şi pur teoretic, făcând abstracţie de 
apărările  O.P.  din  răspunsul  la  întâmpinare  şi  de  circumstanţele  concrete  ale  cauzei,  că  nu  ar  fi 
întrunite condiţiile plăţii nedatorate care ar fi trebuit să fie executată din eroare, întrucât O.P. nu a  
contestat executarea silită şi ar fi achiesat prin aceasta la executarea silită recunoscând astfel implicit 
datoria pretinsă de 3.620,07 lei, astfel încât solicitarea de restituire a sumei menţionate în baza art. 256 
alin (1) din Codul muncii ar fi nefondată. 

Dacă ar fi ţinut cont de circumstanţele concrete în care a avut loc executarea silită împotriva 
O.P. a hotărâri de obligare la plata drepturilor salariale în care figurau ca reclamanţi nu mai puţin de 
169 de persoane, aşa cum s-a arătat, fiecare cu situaţia sa specifică şi fără o individualizare a sumei ce 
ar fi fost datorată fiecăruia, prin emiterea unei adrese de înfiinţare a popririi în care se menţiona o 
sumă  globală  -  în  acest  caz  de  14.547  lei  ce  ar  fi  reprezentat  „  drepturi  salariale  suplimentare 
neachitate, actualizate la zi cu rata inflaţiei, pentru sărbătorile de Paşti 2005, 2006, 2007 şi Crăciun 
2004, 2005, 2006”, în contextul în care la nivelul ţării erau în diverse faze de desfăşurare alte zeci de 
mii de procese şi executări silite cu obiect similar, prima instanţă ar fi înţeles că a fost practic imposibil 
ca în acest caz să se invoce pe calea contestaţiei la executare stingerea obligaţiei de plată pentru suma 
concretă de 3.620,07 lei faţă de creditorul B.V..



Prin urmare, lipsa contestaţiei la executare faţă de suma neindividualizată în cadrul executării 
pe care creditorul B.V. - unul din cei 7 creditori urmăritori - urma să o primească din suma globală ce 
făcea obiectul executării nu poate fi asimilată nicidecum cu vreo recunoaştere implicită a datoriei de 
3.620,07 lei pe care ar fi avut-o pârâta fată de acest debitor, aşa cum a considerat prima instanţă. 

Dimpotrivă, lipsa contestaţiei la executare faţă de suma concretă ce urma a reveni creditorului 
reprezintă,  în cele din urmă, îndeplinirea condiţiei  efectuării  unei plăţi  din eroare pentru a solicita 
repetiţiunea acesteia în temeiul art. 256 alin (1) C. muncii, întrucât, aşa cum am arătat, la momentul 
respectiva fost imposibil a se cunoaşte faptul că se executa o sumă ce nu era datorată. 

Nu mai puţin, plata nedatorată reprezintă un aspect particular al îmbogăţirii fără justă cauză, iar 
prin executarea silită  în urma căreia intimatul-pârât a obţinut fără drept suma de 3.620,07 lei  este 
evident că s-a realizat o îmbogăţire fără justă cauză a salariatului în dauna recurentei, fapt ce dă naştere 
obligaţiei sale de restituire a respectivei sume pe care a încasat-o de la angajator fără a-i fi datorată în 
temeiul art. 256 alin (1) C. muncii. 

În  consecinţă,  solicită  modificarea  în  totalitate  a  sentinţei  atacate  şi,  pe  fondul  pricinii, 
admiterea  cererii  de  chemare  în  judecată  în  sensul  obligării  intimatului/ei  la  restituirea  sumei  de 
3.620,07 lei, actualizată la data plăţii efective în raport cu indicele inflaţiei cu cheltuieli de judecată. 

În drept, art. 304, art. 3041 şi următoarele C.pr.civ, art. 256 C. muncii. 
Pârâtul B.V. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi 

menţinerea hotărârii primei instanţe ca legală si temeinică, cu obligarea recurentei la plata cheltuielilor 
de judecată în recurs.

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.
Prima  instanţă  a  soluţionat  litigiul  bazându-se  pe  ideea  principală  că  nu  poate  încuviinţa 

pretenţia de restituire a plăţii nedatorate de îndată ce suma a cărei restituire se solicită a fost obţinută 
de angajat pe calea executării silite şi fără ca în cadrul executării silite să se fi formulat contestaţie la 
executare, aspect echivalat de tribunal cu o achiesare la pretenţii din partea angajatorului executat silit.

În critica acestei  dezlegări  în drept,  recurenta reclamantă nu combate practic  esenţa acestui 
raţionament, ci se rezumă a circumstanţia motivul pentru care nu a formulat contestaţie la executare, 
relevând efectul  sentinţei  – acela  de a valida o situaţie  de îmbogăţire  fără justă  cauză -,  totodată, 
subliniind faptul că nu a fost cercetată pe fond afirmaţia că plata a fost nedatorată şi că nu se putea 
reţine o achiesare la justeţea plăţii făcute pe calea executării silite din partea reclamantei.

Se constată, sub acest aspect, că dincolo de stabilirea caracterului datorat sau nedatorat al sumei 
la restituirea căreia s-a solicitat a fi obligat pârâta prin acţiune, dincolo de verificarea existenţei unei 
îmbogăţiri  fără  justă  cauză,  dezlegarea  litigiului  impune  stabilirea  prealabilă  dacă,  raportat  la 
împrejurările în care s-a făcut plata şi la relevanţa lor juridică, se poate solicita restituirea. 

Cu alte cuvinte, intimata pârâtă invocă intangibilitatea plăţii pe care a obţinut-o de la fostul său 
angajator, tocmai faţă de modalitatea specifică în care a obţinut această plată, în cadrul unei proceduri 
speciale,  care, în condiţiile în care nu a fost contestată în termen, nu mai poate fi anulată în mod  
indirect, prin restituirea plăţii făcute în această procedură.

Această apărare este justă.
În  primul  rând,  printr-o  jurisprudenţă  stabilă,  CEDO  a  statuat  că  executarea  unei  hotărâri 

judecătoreşti  este  considerată  ca făcând parte  integrantă  din noţiunea de proces,  intrând astfel  sub 
protecţia art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Astfel, 
în cauza Ruianu contra României, paragraful 65, „Curtea reaminteşte că dreptul la justiţie garantat de 
articolul 6 protejează în egală măsură şi punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive şi 
obligatorii,  care,  într-un  stat  care  respectă  preeminenţa  dreptului,  nu  pot  rămâne  fără  efect  în 
defavoarea uneia din părţi”.

Prin urmare, pornind de la obligativitatea şi preeminenţa principiilor instituite de Convenţie în 
sarcina statelor părţi,  se constată că principiul dreptului la un proces echitabil  se opune răsturnării  
situaţiei  juridice  create  prin  aducerea  la  executare  pe  cale  silită  a  unei  hotărâri  judecătoreşti 
irevocabile.

În al doilea rând, la aceeaşi concluzie conduce şi interpretarea normelor interne privitoare la 
executarea silită,  unde, cu titlul  restrictiv,  sunt prevăzute limitativ situaţiile în care se poate obţine 



întoarcerea executării,  anume, desfiinţarea titlului executoriu sau a însăşi executării silite (art.  4041 

C.proc.civ.).
În mod evident, în cauză nu se invocă un caz de desfiinţare a titlului executoriu, ceea ce se 

invocă este în fapt o situaţie anterioară executării silite, anume, plata benevolă a sumelor datorate.
Curtea  notează  că  nici  ca  şi  o  cerere  de  desfiinţare  a  executării  silite  nu  poate  fi  primită 

acţiunea,  în lipsa unei precizări  în acest  sens,  în condiţiile  în  care desfiinţarea executării  se poate 
solicita doar pe calea contestaţiei la executare, conform art. 399 C.proc.civ.

Prin urmare,  anterior  cercetării  fondului cauzei,  se constată  că la o atare  cercetare se opun 
principiile  mai  sus  enunţate,  ce  ţin  de  stabilitatea  circuitului  civil,  de efectele  autorităţii  de  lucru 
judecat  şi  de  autoritatea  ataşată,  consecutiv,  executării  silite  efectuate  în  temeiul  unei  hotărâri 
judecătoreşti irevocabile şi care nu a fost contestată în termen.

Deşi nu există nici un text de lege explicit care să interzică solicitarea restituirii unei sume, prin 
ipoteză executate silit şi care tot ipotetic, nu era datorată, fiind achitată de bună voie anterior începerii 
executării silite, Curtea notează că o atare cerere nu poate fi primită întrucât se întemeiază pe invocarea 
propriei culpe, aceea de a nu fi uzat în termen de calea de atac specifică împotriva unei executări silite 
afirmate ca superflue. Or, nemo propriam turpitudinem allegans.

 Cu alte cuvinte, admiterea acţiunii ar semnifica admiterea unei contestaţii la executare în afara 
termenului imperativ impus de art. 401 C.proc.civ., ceea ce nu poate fi primit.

Ca urmare, efectul neformulării în termen a unei contestaţii la executare este acelaşi cu cel al 
unei achiesări din partea reclamantei la justeţea plăţii cerute pe această cale de către pârâtă, situaţie în 
care reclamanta nu mai poate susţine caracterul nedatorat al acestei plăţi şi să ceară întoarcerea ei, fără 
a periclita în mod inacceptabil stabilitatea circuitului civil şi protecţia de care se bucură, cum s-a arătat 
în cele de mai sus, lucrul judecat şi executat. Ca urmare, apare ca superfluă cercetarea motivului de 
recurs  referitor  la  inexistenţa  unei  achiesări  la  plata  făcută  prin  executare  silită,  aspectul  volitiv 
implicat de achiesare fiind irelevant, din moment ce singur faptul neformulării contestaţiei la executare 
este suficient pentru a face inadmisibilă acţiunea în restituirea plăţii astfel efectuate.

Cât priveşte motivele de recurs prin care se invocă circumstanţele concrete în care a avut loc 
executarea silită împotriva O.P., anume, prin formularea unei cereri de executare silită pentru 169 de 
creditori urmăritori, cu indicarea unei sume globale, în contextul în care la nivelul ţării erau în diverse 
faze  de  desfăşurare  alte  zeci  de  mii  de  procese  şi  executări  silite  cu  obiect  similar  împotriva 
reclamantei recurente, Curtea notează că nici acestea nu pot conduce la modificarea sentinţei.

Cele invocate de recurentă nu sunt împrejurări de natură a justifica răsturnarea prezumţiei de 
legalitate a executării silite necontestate în termen, şi de altfel, aşa cum arată intimata pârâtă, nu s-au 
invocat acestea în cadrul unei cereri de repunere în termenul de formulare a contestaţiei la executare, 
pentru a putea produce efect.  În plus, aceste împrejurări  nu au o asemenea anvergură,  încât să fie 
asimilabile unui caz de forţă majoră,  şi nici  nu exclud culpa recurentei,  pentru a se putea trece în 
domeniul  cazului  fortuit  şi  a  putea  fi  invocate  fără  încălcarea  principiului  indicat  mai  sus,  nemo 
propriam turpitudinem allegans. 

Constatând astfel  că nu sunt întrunite  în cauză condiţiile  impuse de art.  256 Codul muncii 
pentru restituirea sumelor nedatorate, în temeiul art. 312 alin. 1 raportat la art. 304 pct. 9 şi art. 304 
ind. 1 C.proc.civ., va fi respins ca nefondat  recursul şi menţinută sentinţa ca temeinică şi legală.

În baza art. 274 C.proc.civ., va fi obligată recurenta reclamantă la plata sumei de 637 lei cu titlu 
de  cheltuieli  de  judecată  în  favoarea  pârâtei  intimate,  reprezentând  onorariu  avocaţial  parţial  în 
recurs( micşorat de curte în raport  de valoarea pricinii,  în temeiul alin.3 al  art.274 C.pr.civilă)  şi 
cheltuieli de transport.

51. Poprire asigurătorie. Soluţionare cu citarea părţilor. Legalitate 
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 32/R din 8 ianuarie 2013 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Maramureş la data de 14.11.2012, creditorul S.C., 
a solicitat înfiinţarea unei popririi asiguratorii asupra sumelor de bani datorate debitoarei SC S.P. SRL 
de terţii I.I. S.F.R., şi SC R. SRL, până la concurenţa sumei totale de 4.650 lei din care suma de 3.650 
lei reprezintă drepturi salariale, iar suma de 1.000 lei reprezintă onorariu de avocat.



În motivarea cererii, creditorul a arătat că pe rolul Tribunalului Maramureş se află dosarul în 
care  a  fost  înregistrată  acţiunea  vizând  obligarea  pârâtei  la  plata  drepturilor  salariale  restante.  A 
susţinut că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 597 Cod procedură civilă.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 597 C. pr. civ..
Prin încheierea civilă nr. 1833/16.11.2012, pronunţată de Tribunalul Maramureş  s-a admis 

cererea formulată de creditorul S.C. şi în consecinţă, s-a dispus înfiinţarea popririi asiguratorii asupra 
sumelor  de  bani  datorate  debitoarei  SC S.P.  SRL,  de  terţii  I  I.I.  S.F.R.,  şi  SC R.  SRL,   până  la 
concurenţa sumei totale de 4.650 lei din care suma de 3.650 lei reprezintă drepturi salariale iar suma de 
1.000 lei reprezintă onorariu de avocat.

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut următoarele:  
Potrivit art. 597 raportat la art. 591 alin. 1 Cod procedură civilă, creditorul care nu are un titlu 

executoriu, dar a cărui creanţă este constatată prin act scris şi este exigibilă, poate solicita înfiinţarea 
unei  popriri  asigurătorii  asupra  sumelor  de  bani,  titlurilor  de  valoare  sau  altor  bunuri  mobile 
incorporabile datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor, dacă 
dovedeşte că a intentat acţiune, el putând fi obligat la plata unei cauţiuni în cuantumul fixat de către 
instanţă.

Aşadar,  în  legătură  cu  condiţiile  de  înfiinţare  a  popririi  asiguratorii,  art.  591  alin.  1  Cod 
procedură civilă instituie mai multe condiţii şi anume: creditorul să nu aibă un titlu executoriu, creanţa 
creditorului să fie exigibilă,  să fie constatată  prin înscris, creditorul să facă dovada că a declanşat 
procesul prin care tinde la realizarea creanţei sale. 

Din întreaga reglementare a popririi asigurătorii, rezultă că aceasta măsură asiguratorie este un 
mijloc procesual care are drept scop indisponibilizarea sumelor de bani datorate debitorului de terţe 
persoane pentru a se evita diminuarea activului patrimonial al debitorului, care, în acest mod, nu mai 
poate dispune de sumele de bani asupra cărora se instituie poprirea, acestea rămânând la terţii popriţi. 

Având în vedere înscrisurile depuse la dosar, instanţa a reţinut că creditorul a făcut dovada 
îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 591 Cod procedură civilă, în sensul că a făcut dovada unei 
creanţe stabilite printr-un înscris, în acest sens fiind depus la dosar contractul individual de muncă, 
creanţa este exigibilă, termenul de plată al drepturilor salariale fiind data de 10.08.2012, iar pentru 
realizarea creanţei sale reclamantul a promovat acţiune înregistrată în dosarul nr. 8663/100/2012 cu 
termen de judecată la data de 08.03.2013.

Faţă de considerentele reţinute, apreciind şi că nu se impune achitarea unei cauţiuni, instanţa a 
admis cererea pentru instituirea popririi asigurătorii conform dispozitivului încheierii.

Împotriva  acestei  încheieri  a  declarat  recurs  debitoarea  SC  S.P.  S.R.L.,  solicitând  să  se 
constate  ca încheierea civila  recurată  este nelegala  si nefondata întrucât  procedura de citare  a fost 
nelegal îndeplinită, motiv pentru care consideră că se impune casarea cu trimitere la instanţa de fond. 

Menţionează recurenta că instanţa de fond a emis citaţia la 14.11.2012, comunicată societăţii, 
conform ştampilei poştale, la 19.11.2012, făcându-i-se cunoscut că termenul de judecata a fost fixat la 
data de 16.11.2012 si solicitându-i-se în acelaşi timp depunerea unei întâmpinări. 

Recurenta arată că a luat la cunoştinţa de citaţie în data de 19.11.2012, după 3 trei zile de la 
soluţionarea cauzei, astfel încât,  având in vedere nelegala citare si in consecinţa soluţionarea cauzei cu 
încălcarea regulilor de procedură, solicită a se constata că încheierea este nelegală. 

Examinând cauza prin prisma motivelor de recurs invocate şi a dispoziţiilor legale incidente  
Curtea de apel constată că recursul este nefondat, având în vedere următoarele considerente:

Potrivit dispoziţiilor art. 592 alin. 2 cod procedură civilă, aplicabile, conform art. 597 alin. 2 
cod procedură civilă,  şi în ceea ce priveşte soluţionarea cererii  având ca obiect înfiinţarea popririi  
asigurătorii, asupra acestei cereri instanţa decide de urgenţă, în camera de consiliu, fără citarea părţilor, 
prin încheiere executorie.

Într-adevăr, se constată că în cauză au fost emise citaţii către părţi, iar citaţia emisă pe numele 
debitoarei recurente a fost înmânată unui reprezentant al acesteia la data de 19.11.2012, respectiv după 
termenul de judecată la care s-a soluţionat cererea de către instanţa de fond.

Curtea reţine însă că această situaţie însă nu este de natură a atrage nulitatea hotărârii atacate, 
întrucât, în condiţiile în care legea prevede că judecarea cererii se face fără citarea părţilor, evident că 
nu  se  poate  reţine  nerespectarea  unor  dispoziţii  legale  care  ar  impune  citarea  părţilor  în  această 
procedură. 



Faptul că în procedura în primă instanţă s-a procedat la citarea părţilor, peste prevederile legale, 
nu este de natură a da naştere unui drept al părţii de a invoca în favoarea sa citarea viciată. Primirea 
citaţiei de către recurentă după termenul de judecată la care s-a soluţionat cererea nu este de natură a 
atrage nulitatea, atâta timp cât citarea părţilor a fost o măsură procesuală greşită, aspect evidenţiat, de 
altfel, şi în partea introductivă a încheierii atacate, instanţa de fond subliniind în mod expres că din 
eroare s-a procedat la citarea părţilor.

În raport de aceste aspecte Curtea constată ca fiind nefondate criticile formulate de recurentă 
privind soluţionarea cererii cu încălcarea dispoziţiilor legale privind citarea. 

Pentru acestea considerente şi văzând că recurenta nu a formulat critici cu privire la soluţia 
pronunţată  de  tribunal  pe  fondul  cauzei,  în  temeiul  dispoziţiilor  art.  312  alin.  1  teza  a  II-a  cod 
procedură civilă, Curtea va respinge ca nefondat recursul declarat. 

În temeiul dispoziţiilor art. 274 cod procedură civilă, recurenta, ca parte căzută în pretenţii, va 
fi  obligată  la  plata  către  intimat  a  sumei  de 1000 lei,  cu titlu  de cheltuieli  de judecată  în recurs,  
reprezentând onorariu avocat, conform chitanţei anexate la dosar (fila 9).

52. Indemnizaţie de pensionare, reprezentând salariul de bază avut 
anterior pensionării, prevăzut în Contractul colectiv de muncă unic la nivel de 

inspectorat şcolar judeţean. Îndreptăţire 
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 57/R din 9 ianuarie 2013 

Prin sentinţa civilă nr. 1528 din 9 octombrie 2012, pronunţată de Tribunalul Maramureş  s-a 
respins acţiunea civilă formulată de reclamanta T.S., în contradictoriu cu pârâtul GRUP ŞCOLAR T.

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut că potrivit deciziei de pensionare nr. 237384 din 
data  de 01.08.2010, fila  4,  dreptul  de pensie  al  reclamantei  s-a stabilit  cu data  de 01.08.2010, iar 
potrivit art. 9 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului 
bugetar începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi (03.07.2010) „nu se mai acordă ajutoare, 
sau după caz, indemnizaţii la ieşirea la pensie…”.

Potrivit  dispoziţiilor  legale  sus  menţionate  reclamanta  nu  era  îndreptăţită  nici  la  cele  două 
salarii de bază acordate de unitatea de învăţământ raportat la decizia de pensionare.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta T.S., solicitând modificarea hotărârii 
recurate în sensul admiterii acţiunii.

În motivarea recursului, recurenta a arătat că salariaţii care se pensionează la vârsta standard 
primesc o indemnizaţie,  potrivit  art.  37 lit.  e) din Contractul  Colectiv de Munca Unic la Nivel de 
Ramura învăţământ 2003-2004, coroborat cu art. 50 din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel 
Naţional  2007-2010,  înregistrat  la  Ministerul  Muncii,  Solidarităţii  Sociale  si  Familiei  cu  nr. 
2895/29.12.2006 si  cu art.  37 lit.  e)  din Contractul  Colectiv  de Munca Unic la  Nivel  de Ramura 
Învăţământ  2007-2008,  înregistrat  la  Ministerul  Muncii,  Familiei  si  Egalităţii  de  Şanse  cu  nr. 
596/12.11.2007. 

Potrivit  prevederilor  din  Contractul  Colectiv  de  Munca  Unic  la  Nivel  Naţional  aceasta 
indemnizaţie este egala cu cel puţin doua salarii de baza avute în luna pensionarii. 

Potrivit prevederilor art. 37 lit. e) din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura 
Învăţământ 2007 -2008 :"salariaţii care se pensionează la vârsta standard primesc o indemnizaţie de cel 
puţin un salariu de baza." 

Contractul Colectiv de Munca Unic la nivelul I.S.J.MM 2008-2009 prevede în art. 36 lit. e) 
ca  :"salariaţii  care  se  pensionează  la  limita  de  vârsta  sau în  condiţiile  art.  127 (3)  din  Legea  nr. 
128/1997 primesc o indemnizaţie de cel puţin 3 salarii de baza, raportate la salariul de baza avut în 
luna anterioara pensionarii".  Menţionează ca acest contract colectiv a fost înregistrat la Direcţia de 
Munca si Protecţie Sociala a judeţului Maramureş cu nr. 127/11.11.2008. 

Conform  art.  236  al.  4  din  Codul  Muncii  "contractele  colective  de  munca,  încheiate  cu 
respectarea  dispoziţiilor  legale  constituie  legea părţilor  ",  iar  potrivit  art.  243 alin.  1  " executarea 
contractului colectiv de munca este obligatorie pentru părţi". 

Tribunalul a invocat faptul ca eu s-a pensionat la data de 01.08.2010, data la care era în vigoare 
art. 9 din Legea 118/2010. 



Menţionează că atât  din cererea de chemare în judecata,  cât şi din actele depuse la dosarul 
cauzei, reiese foarte clar ca data pensionarii recurentei este de 01.09.2009, nu 01.08.2010.

Analizând  actele  si  lucrările  dosarului,  din  perspectiva  criticilor  formulate  în  cererea  de  
recurs, Curtea reţine următoarele:

Reclamanta a fost cadru didactic la unitatea şcolară pârâtă, iar la data de 1 septembrie 2009 s-a 
pensionat conform deciziei nr. 237384/7.10.2009 eliberată de Casa Judeţeană de Pensii Maramureş.

Potrivit  dispoziţiilor  art.  36  lit.  e  din  Contractul  Colectiv  de  Muncă  Unic  la  Nivelul  ISJ 
Maramureş pe 2008-2009 „salariaţii care se pensionează la limită de vârstă sau în condiţiile art. 127 
alin. 3 din Legea nr. 128/1997 primesc o indemnizaţie de cel puţin 3 salarii de bază, raportat la salariul 
de bază avut în luna anterioară pensionării”. Potrivit prevederilor art. 9 alin. 1, contractul colectiv a 
fost încheiat pe o durată de un an şi a intrat în vigoare de la data înregistrării, respectiv 11.11.2008, iar 
în temeiul alin. 2 din acelaşi articol, deoarece nu a fost denunţat de niciuna dintre părţi, s-a prelungit pe 
o perioadă de un an, fiind astfel în vigoare la data pensionării intimatului reclamant.

Este  real  că  prin  Legea  nr.  118/2010 privind  unele  măsuri  necesare  în  vederea  restabilirii 
echilibrului bugetar, s-a prevăzut la art. 9 că începând cu data intrării în vigoare a legi nu se mai acordă 
ajutoare sau indemnizaţii la ieşirea la pensie.

Însă, contrar celor statuate de către instanţa de fond, nu se poate reţine incidenţa în cauză a 
Legii nr. 118/2010, întrucât fiind publicată în Monitorul Oficial nr. 441 din 30 iunie 2010, a intrat în 
vigoare în data de 3 iulie 2010, iar reclamanta s-a pensionat în data de 1 septembrie 2009, iar nu la data 
de 1 august 2010 cum în mod eronat a reţinut prima instanţă. 

Astfel, art. 1 Cod civil, consacră principiul tempus regit actum, conform căruia actele şi faptele 
ce se produc între momentul intrării în vigoare şi abrogare vor fi supuse legii respective, legea neavând 
putere retroactivă.

Acelaşi  principiu este  înscris  şi  în art.  15 alin.  2  din Constituţie,  text  potrivit  căruia  legea 
dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale mai favorabile.

Aşadar, sumele reprezentând indemnizaţie de pensionare erau datorate de către unitatea şcolară 
fostului său angajat anterior intrării în vigoare a Legii nr. 118/2010.

Ca  atare,  raportarea  prevederilor  inserate  prin  Legea  nr.  118/2010 care  instituie  interdicţia 
acordării indemnizaţiilor de pensionare  la situaţii existente înainte de intrarea acesteia în vigoare ar 
semnifica încălcarea principiului neretroactivităţii evocat mai sus, motiv pentru care textul legal arătat 
nu poate constitui temei pentru respingerea pretenţiilor formulate de reclamantă.

Ţinând seama de aceste considerente şi văzând că reclamantei i-au fost achitate doar 2 salarii de 
bază în cuantumul avut anterior pensionării, Curtea în temeiul dispoziţiilor art. 312 alin. 1 şi art. 304 
pct. 9 C.proc.civ. va admite recursul declarat de aceasta împotriva sentinţei tribunalului, pe care o va 
modifica în tot în sensul că va admite acţiunea şi va obliga pârâtul să-i plătească reclamantei diferenţa 
de indemnizaţie de pensionare reprezentând un salariu de bază avut în luna anterioară pensionării.

53. Curator special al minorului pentru reprezentarea intereselor 
acestuia într-un litigiu având ca obiect stabilirea programului de vizitare. 

Solicitare de înlocuire ca urmare a strămutării dosarului în care a fost numit, la 
o instanţă îndepărtată. Respingere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 512/R din 20 februarie 2013 

Prin  sentinţa  civilă  nr.  17921/21.09.2012,  Judecătoria  Cluj-Napoca  a  respins  cererea 
formulată de petenta C.R. ca neîntemeiată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa a reţinut următoarele:
Petenta a fost desemnată în calitate de curator special al minorei R.A.K., conform disp. art. 44 

C.proc.civ., de către instanţa de judecată – Judecătoria Cluj-Napoca, avându-se în vedere interesele 
contrare existente între reprezentant şi cel reprezentat.

Petenta a susţinut că are calitatea de avocat în cadrul Baroului Cluj, sens în care se află în 
imposibilitate de a se deplasa la Tribunalul Satu-Mare, pentru apărarea intereselor minorei R.A.K., 



fiind  astfel  incidente  disp.  art.  184,  art.  150,  art.  120,  art.  121  N.C.civ.,  relativ  la  posibilitatea 
curatorului de a cere înlocuirea sa în cazuri temeinice.

Potrivit  art.  44 C.proc.civ.  In caz de urgenta,  daca persoana fizica lipsita de capacitatea de 
exercitiu a drepturilor civile nu are reprezentant legal, instanta, la cererea partii interesate, va putea 
numi un curator special, care sa o reprezinte pina la numirea reprezentantului legal, potrivit legii. De 
asemenea, instanta va putea numi un curator special in caz de conflict de interese intre reprezentant si 
cel reprezentat sau cand o persoana juridica, chemata sa stea in judecata, nu are reprezentant legal.

Conform art. 184 alin. (1) N.C.civ. curatorul este în drept să ceară înlocuirea sa după 3 ani de la 
numire,  iar  potrivit  alin.  (2) pentru motive temeinice curatorul  poate cere înlocuirea sa şi  înaintea 
împlinirii termenului de 3 ani.

Instanţa a apreciat că petenta nu a oferit suficiente argumente pentru a susţine teza motivelor 
temeinice, în sensul disp. art. 184 N.C.civ. 

Astfel, susţinerea petentei în sensul că are calitatea de avocat în cadrul Baroului Cluj, şi nu se 
poate deplasa la Tribunalul  Satu-Mare,  pentru apărarea intereselor minorei R.A.K. a fost apreciată 
neîntemeiată. Prezenţa sa la Tribunalul Satu Mare este necesară doar cu ocazia judecării cauzei ce face 
obiectul dosarului şi nu cu titlu permanent, astfel că nu se justifică înlocuirea sa.

Prin decizia civilă nr. 557/A/27.11.2012 a Tribunalului Cluj a  fost  respins ca nefondat apelul 
declarat  de  petiţionara  C.R.,  împotriva  sentinţei  civile  nr.  17921/21.09.2012  a  Judecătoriei  Cluj-
Napoca,  care a fost păstrată în întregime.

Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a  reţinut următoarele:
Petenta este avocată în cadrul Baroului Cluj şi a fost desemnată curator al minorei R.A.K. în 

dosarul nr.…/211/2010 având ca obiect stabilire program vizitare minor şi care a fost strămutat de la 
Tribunalul Cluj la Tribunalul Satu-Mare.

Potrivit art.184 al.2  Cod civ., pentru motive temeinice curatorul poate cere înlocuirea sa şi 
înaintea împlinirii termenului de 3 ani.

Faptul că petenta,  în calitate  de avocat,  trebuie să se prezinte în faţa instanţelor  clujene nu 
constituie motiv temeinic care să justifice înlocuirea sa din calitatea de curator. Termenele de judecată 
când trebuie să se prezinte la Tribunalul Satu-Mare pentru a apăra interesele minorei-pentru care are 
calitate  de  curator-pot  să  nu  coincidă  cu  termenele  de  judecată  din  celelalte  procese-în  care  are 
calitatea de avocat - şi chiar dacă ar fi aşa, petenta are nu numai posibilitatea,  dar chiar obligaţia 
desemnării unui avocat în substituire sa.

Sub acest aspect, instanţa a apreciat că, nici calitatea de avocat a  petentei, care prin specificul 
acestei profesii liberale are posibilitatea de a-şi gestiona singură activitatea şi nici distanţa dintre cele 
două instanţe de judecată nu pun petenta  într-o imposibilitate absolută de a mai continua curatela. 

Împotriva acestei decizii a  declarat recurs  petiţionara,  solicitând  modificarea deciziei  şi 
admiterea cererii de înlocuire a sa din funcţia de curator a minorei R.A.K.

În motivarea recursului recurenta a  invocat  aplicarea  greşită a dispoziţiilor art. 184  alin. 2  C. 
civil, în sensul art. 304  pct. 9 Cod proc.civ.

Instanţa de apel a  apreciat  eronat  că înlocuirea curatorului se  poate realiza doar  în situaţia în 
care acesta se află  în imposibilitate absolută de a  mai continua  curatela,  întrucât  art. 184 alin. 2 C. 
civil face referire la motive temeinice de natură a conduce la  înlocuirea curatorului şi nu la o situaţie  
care generează imposibilitatea absolută de a  mai continua curatela. 

Recurenta a  invocat  dispoziţiile  art. 120 C. civil, potrivit  cărora poate refuza continuarea 
tutelei cel care din cauza felului activităţilor desfăşurate, a depărtării domiciliului de  locul unde se află 
bunurile  minorului, sau din alte motive  întemeiate, nu ar  mai putea să îndeplinească această sarcină, 
precum şi art. 121  C. civil, care reglementează explicit posibilitatea tutorului de a cere să fie  înlocuit,  
dacă vreuna dintre  împrejurările prev. de art. 120 alin. 2 survine  în timpul tutelei.

În combaterea argumentelor reţinute de   instanţa de apel  potrivit cărora termenele de judecată 
când trebuie să se prezinte la Tribunalul Satu-Mare pentru a apăra interesele minorei-pentru care are 
calitate  de  curator-pot  să  nu  coincidă  cu  termenele  de  judecată  din  celelalte  procese-în  care  are 
calitatea de avocat - şi chiar dacă ar fi aşa, petenta are nu numai posibilitatea,  dar chiar obligaţia 
desemnării unui avocat în substituirea sa, recurenta a arătat  următoarele:



În faţa  instanţei de apel petiţionara a depus  înscrisuri  din care a rezultat că termenele stabilite 
la  Tribunalul Satu Mare au coincis în maree  măsură cu termenele de  judecată acordate de   instanţele  
clujene, în cauzele  în care avea calitatea de avocat.

Referitor la  posibilitatea desemnării unei persoane care să se  prezinte  în substituirea sa în faţa 
instanţelor  clujene,  recurenta  a  arătat   că  sunt   foarte   multe  situaţii  în  care  clienţii  nu  acceptă 
substituirea, fiind de asemenea  dificil de găsit o persoană care să accepte asigurarea substituirii.

Solicitarea  petiţionarei de a fi înlocuită din funcţia de curator este generată de strămutarea 
judecării dosarului la Tribunalul Satu Mare, reprezentarea minorei Rada nemaiputând fi asigurată de 
către petiţionară, fără prejudicierea activităţii sale profesionale.

Interesele  minorei pot  fi efectiv apărate doar de către o persoană care se va prezenta  la fiecare 
din termenele de  judecată în faţa  Tribunalului Satu Mare.

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

Petiţionara a fost desemnată în calitate de curator special   al minorei în dosarul, în prezent 
strămutat  la  Tribunalul Satu Mare, având ca obiect stabilire  program vizitare  minor.

Desemnarea   petiţionarei  în  această  funcţie  s-a  făcut   în  temeiul  art.  150 alin.  1  C.  civil, 
dispoziţiile referitoare la tutelă fiindu-i aplicabile.

Petiţionara îşi întemeiază cererea de  înlocuire pe   dispoziţiile  art. 120 alin. 2 lit. d Cod  civil,  
refuzul  continuării  tutelei,  pe   ipoteza  „alte   motive   întemeiate”,  invocând   faptul  că  în  urma 
strămutării  judecării  dosarului  de  la  Tribunalul  Cluj  la  Tribunalul  Satu  Mare,  activitatea  sa 
profesională este prejudiciată.

Analizând această susţinere, prin raportare şi la persoana  şi scopul pentru care petiţionara a 
fost desemnată curator, curtea, la fel ca şi instanţele de fond, apreciază cererea ca nefondată, motivele 
ce stau la baza ei nefiind  susceptibile de a fi încadrate sub incidenţa art. 120 alin. 2 lit. d Cod civil.

Astfel,  petiţionara  este  desemnată  ca  şi  curator  special  al  minorei  R.A.K.,  în  scopul 
reprezentării intereselor  minorei într-un litigiu  având ca obiect stabilire  ore de vizită. 

Este evident  că, pe de o parte, scopul desemnării petiţionarei ca  şi curator  al minorei s-a 
făcut  pentru reprezentarea intereselor acestei, interesul superior al copilului instituit  ca şi principiu 
prin Legea nr.  272/2004, fiind  prioritar oricărui alt  interes.

O eventuală înlocuire a petiţionarei, ar avea ca  şi consecinţă tergiversarea soluţionării cauzei 
având ca obiect stabilire  ore de  vizită, întrucât, odată înlocuită, instanţa  investită cu soluţionarea 
litigiului ar fi nevoită să întreprindă demersuri pentru desemnarea unui nou curator, împrejurare  care 
în mod  obiectiv ar  impune acordarea a cel puţin unui termen de judecată.

Or,  tot   în  vederea   ocrotirii  interesului  superior  al  copilului,  care  reclamă,  printre  altele, 
respectarea dreptului acestuia de a  menţine legături cu ambii părinţi, litigiul având ca obiect stabilire 
ore de  vizită se  impune a fi judecat  cu maximă celeritate.

Pe de altă parte, dat  fiind caracterul special al curatelei pe care o îndeplineşte petiţionara - 
limitat ca şi întindere strict  la reprezentarea  minorei în acest  litigiu -  reiese  cu evidenţă că odată cu 
soluţionarea  sa atribuţiile  sale   încetează.  Întrucât  litigiul,  prin obiectul  său,  nu este  unul  a cărui  
judecată să se prelungească pe o perioadă îndelungată de timp, iar  prezenţa  petiţionarei este  necesară 
strict  numai în zilele  fixate ca  şi termene de  judecată, nu se  poate afirma că există o prejudiciere  
majoră  a   intereselor  profesionale  ale   petiţionarei,  care  să  îi  afecteze  desfăşurarea  activităţii 
profesionale.

În plus,  ca  şi  avocat,  prin  însăşi  natura  profesiei,  pe de  o parte,  petiţionara  nu are un loc 
permanent  şi stabil în care îşi desfăşoară activitatea,  aceasta  deplasându-se (cel puţin teoretic)  la 
oricare  instanţă  din ţară,  astfel  încât  nu poate susţine întemeiat   că  deplasările   la  Satu Mare,  la  
termenele de  judecată fixate, sunt  singurele pe care le face.

Pe de altă  parte,  tot   în  calitate  de avocat,  este  cea  mai  în  măsură,  datorită  cunoştinţelor 
juridice pe care le  posedă, să asigure o reprezentare competentă şi eficientă a le  intereselor  minorei 
R.A.K..



54. Salariat feroviar. Ajutor material cu ocazia sărbătorii Paştelui, 
premiu pentru Ziua Feroviarului şi salariu suplimentar aferent anului 2010. 

Îndreptăţire
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 526/R din 20 februarie 2013 

Prin sentinţa civilă nr. 13656 din 17 decembrie 2012 pronunţată de Tribunalul Cluj s-a admis 
excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâta S.N.T.F.M. S.A. BUCUREŞTI şi a fost 
respinsă acţiunea faţă de aceasta.

S-a admis excepţia puterii de lucru judecat invocată de pârâta COMPANIA NAŢIONALĂ C.F. 
S.A. BUCUREŞTI – SUCURSALA „CENTRUL REGIONAL DE EXPLOATARE, ÎNTREŢINERE 
ŞI REPARAŢII CF” CLUJ referitor la ajutorul material de crăciun 2009 şi salariul suplimentar 2009.

S-a  respins  acţiunea  formulată  de  reclamantul  B.E. în  contradictoriu  cu  pârâta  Compania 
Naţională de Căi Ferate S.A. Bucureşti – Sucursala „Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi 
Reparaţii CF” Cluj.

Pentru a hotărî  astfel  prima instanţă  a reţinut  că între  reclamant  şi  pârâta  S.N.T.F.M. S.A. 
Bucureşti nu au existat raporturi juridice de muncă, reclamantul nefiind niciodată angajatul acesteia.

Reclamantul a fost angajatul pârâtei Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. - Sucursala 
Centrul Regional Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii Căi Ferate Cluj, fiindu-i aplicabile dispoziţiile 
contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate şi cele ale contractului colectiv de muncă la 
nivel de ramură transporturi.

Referitor la ajutorul material  de Crăciun 2009 şi salariul  suplimentar 2009 instanţa a admis 
excepţia  puterii  de lucru judecat  invocată de pârâtă,  reţinând că prin sentinţa civilă  nr.  2067/2011 
pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 970/117/2010 reclamantului i s-au acordat aceste drepturi.

Instanţa  a  reţinut  că  prin  Actul  adiţional  la  Contractul  Colectiv  de  Muncă  pe  anul  2010, 
înregistrat  la DMPS a municipiului  Bucureşti  sub nr.  1718/22.04.2010 părţile  care au participat  la 
negociere au convenit ca prevederile art. 32 şi 65 ale Contractului Colectiv de Muncă să fie modificate 
în sensul că drepturile reprezentând salariul suplimentar pentru anul 2010, prima de Ziua Feroviarului 
aferentă anului 2010 şi prima de Paşti şi Crăciun aferentă anului 2010 să nu se acorde.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul B.E. solicitând modificarea hotărârii şi 
admiterea acţiunii.

În motivarea recursului, recurentul a arătat că a fost angajat al societăţii Compania Naţionala de 
Căi Ferate "CFR" S.A. - Centrul Regional Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii Căi Ferate Cluj, până în 
cursul lunii mai 2010, data la care s-a pensionat.

Reclamantul  şi-a  întemeiat  pretenţiile  pe prevederile  CCM la  nivel  de  grup de unitate  din 
transportul feroviar pe anii 2006-2008 a cărui valabilitate a fost prelungita pana la 31 ianuarie 2011 
prin doua acte adiţionale: Actul adiţional 370/20.06.2008 şi Actul adiţional nr. 629/04.01.2011.

În mod netemeinic şi nelegal, instanţa de fond, dând o interpretare greşită a legii, a ignorat în 
totalitate temeiul de drept invocat de reclamant şi a considerat ca în prezenta cauza este aplicabil un 
contract colectiv de munca la nivel inferior, respectiv cel la nivel de unitate. 

În ceea ce priveşte Actul adiţional la CCM nr. 1718 de care se prevalează instanţa de fond, 
acesta a fost înregistrat la data de 22.04.2010, astfel că nu poate retroactiva şi cu atât mai mult să 
stingă drepturi deja născute.

Susţinerea pârâtei  potrivit căreia plata acestui salar este condiţionată de existenta fondurilor 
băneşti  cu  aceasta  destinaţie  este  complet  eronata,  atâta  vreme  cât  plata  salariului  suplimentar 
constituie o obligaţie instituită în sarcina sa şi nicidecum o facultate. 

Referitor  la capetele  de cerere privind plata  primelor  de Paşti  şi Ziua Feroviarului  aferente 
anului 2010, CCM la nivel de grup de unităţi pe anii 2006-2008, prelungit în continuare şi valabil pana 
la 31 ianuarie 2011, prevede expres aceste drepturi pe care reclamantul recurent le solicită în acţiunea 
introductivă precizata în art. 71 din CCM la nivel de grup de unităţi din transportul feroviar „cu ocazia 
sărbătorilor  de Paşte şi  de Crăciun se va acorda salariaţilor  un ajutor material  stabilit  cel  puţin la 
nivelul  clasei 1 de salarizare de ajutorul respectiv nu vor beneficia  salariaţii  care,  în cursul anului 
respectiv,  au  absentat  nemotivat  de  la  serviciu  sau  au  fost  sancţionaţi  pentru  consum de  băuturi 
alcoolice,  precum  şi  salariaţii  unităţii  componente  ale  grupului  de  unităţi  feroviare  care  la  data 
acordării ajutoarelor cu ocazia sărbătorilor de Paşte şi de Crăciun se afla în concediu fără plată cu o 



durata de un an; pentru Ziua Feroviarului se va acorda o premiere al cărei cuantum va fi stabilit de 
Consiliul de Administraţie, la nivelul clasei 1 de salarizare". 

De asemenea consideră că nu are nicio relevanta în cauza faptul că în 2009 şi 2010, drepturile 
solicitate de către reclamant ar fi fost suspendate prin CCM la nivel de unitate, aceste drepturi urmând 
sa fie  acordate  în  baza  Contractului  colectiv  de munca la  nivel  de grup de unităţi  din transportul 
feroviar, care este CCM-ul aplicabil în prezenta cauza, conform argumentării de la pct. 1 din prezentul 
script.

Pârâta CNCF „CFR” SA – SUCURSALA C.R.E.I.R. CF Cluj a formulat întâmpinare prin care 
a solicitat respingerea recursului ca neîntemeiat şi menţinerea sentinţei atacate ca fiind temeinică şi 
legală.

Analizând  actele  si  lucrările  dosarului,  din  perspectiva  criticilor  formulate  în  cererea  de  
recurs şi prin prisma apărărilor din întâmpinare, Curtea reţine următoarele: 

Recursul  este  fondat  în  parte  şi  urmează  a  fi  admis  ca  atare,  cu  consecinţa  obligării 
angajatorului de a plăti reclamantului ajutorul material de Paşti şi prima aferentă Zilei Feroviarului 
pentru anul 2010, precum şi salariul suplimentar pentru anul 2010, proporţional cu perioada lucrată din 
acest an.

Astfel, prin art. 71 din Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi din transportul 
feroviar pe anii 2006 - 2008 aplicabil şi la nivelul unităţii pârâte CNCF „CFR” SA – SUCURSALA 
C.R.E.I.R. CF Cluj, s-a stabilit dreptul salariaţilor de a beneficia de un ajutor material pentru Paşti şi  
Crăciun şi  de o premiere  pentru Ziua  Feroviarului  al  cărei  cuantum va  fi  stabilit  de Consiliul  de 
Administraţie la nivelul clasei unu de salarizare.

Totodată,  30  alin.  1  din  acelaşi  contract  colectiv  de  muncă  statuează:  „pentru  munca 
ireproşabilă  desfăşurată în cursul unui an calendaristic,  după expirarea acestuia,  salariaţii  unităţilor 
feroviare  vor  primi  un  salariu  suplimentar  echivalent  cu  salariul  de  bază  de  încadrare  din  luna 
decembrie a anului respectiv”.

Acordul  colectiv  menţionat  s-a  aplicat  conform  art.  4  de  la  data  înregistrării,  respectiv 
28.12.2006,  producând  efecte  timp  de  24  de  luni.  Prin  actul  adiţional  nr.  370/20.06.2008, 
aplicabilitatea acestui  contract colectiv a fost extinsă la 48 de luni de la data înregistrării, ceea ce are 
semnificaţie că produce efecte de la 28.12.2006 până la 28.12.2010. Ulterior, valabilitatea contractul 
colectiv de muncă a fost prelungită până la 31 ianuarie 2011 prin actul adiţional nr. 629/04.01.2011.

Prin urmare, temeiul acordării drepturilor constând în ajutorul material de Paşti, prima aferentă 
Zilei  Feroviarului pentru anul 2010 şi salariul  suplimentar aferent anului 2010 rezidă în contractul 
colectiv  de muncă menţionat,  căruia  nu i  se poate  opune contractul  colectiv  de muncă încheiat  la 
nivelul unităţii pârâte.

În  consecinţă,  acordarea  acestor  drepturi  salariale  constituie  un  drept,  şi  nu  o  facultate  a 
angajatorului, având în vedere că din modul de formulare neechivoc şi nesupus vreunei condiţii al art. 
30 şi 71  din Contractul colectiv la nivel de grup de unităţi (cu forţă juridică superioară celui la nivel de 
unitate) rezultă caracterul pur şi simplu al acestor drepturi.  Aşadar, o interpretare corectă a acestor 
texte duce indubitabil la concluzia că acordarea acestor drepturi este un drept al salariatului, sintagma 
folosită de părţi fiind aceea „vor primi” şi „se va acorda” ceea ce exclude dreptului angajatorului a 
analiza oportunitatea acordării acestui drept.

Potrivit art. 40 alin. 2 lit. c din Codul muncii, angajatorul are obligaţia să acorde salariaţilor 
toate  drepturile  ce  decurg  din  lege,  din  contractul  colectiv  de  muncă  aplicabil  şi  din  contractul 
individual de muncă.

Nu  poate  fi  acceptată  apărarea  formulată  de  intimată,  în  sensul  aplicării  cu  prioritate  a 
contractului colectiv de muncă la nivel de societate, iar nu a contractului colectiv de muncă încheiat la 
nivel  de  grup  de  unităţi,  fiind  incidente  sub  acest  raport  prevederile  art.  8  alin.  2  din  Legea  nr.  
130/1996 (în vigoare la data scadenţei drepturilor, în condiţiile în care doar prin Legea nr. 62/2011 a 
fost abrogată această lege), conform cărora contractul colectiv de muncă nu poate conţine clauze care 
să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin Contractele colective de muncă încheiate la 
nivel superior, respectiv la nivel de grup de unităţi.

În conformitate cu dispoziţiilor art. 7 alin. 2 din Legea 130/1996 şi art. 236 din Codul muncii,  
(texte legale în vigoare la data naşterii dreptului la acţiune) „contractele colective de muncă încheiate 
cu respectarea dispoziţiilor legale constituie legea părţilor”, astfel încât reclamantul erau îndreptăţit la 



plata drepturilor salariale, inclusiv a adaosurilor la salariu mai sus menţionate, în cuantumul prevăzut 
în contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi.

În ceea ce priveşte ajutorul material de Crăciun pentru anul 2010, în condiţiile în care conform 
copiei  carnetului  de  muncă  al  reclamantului,  încetarea  raporturilor  de  muncă  a  avut  loc,  prin 
pensionare, la data de 31 mai 2010, astfel încât de Crăciun reclamantul era deja pensionat, nemaiavând 
calitatea de a încasa un drept legat de statutul de salariat la chiar momentul scadenţei dreptului, se 
constată că sub acest aspect recursul este nefondat.

Cu privire la petitul vizând plata salariului suplimentar pentru anul 2010, Curtea reţine că deşi 
reclamantul a prestat activitate doar până la data pensionării, acestuia i de cuvine şi acest drept, însă 
cuantumul său va fi stabilit proporţional cu perioada lucrată.

Ţinând seama de aceste considerente, Curtea în temeiul dispoziţiilor art. 312 alin. 1 şi art. 304 
pct. 9 C.proc.civ., va admite în parte recursul declarat de reclamant împotriva sentinţei tribunalului pe 
care  o  va  modifica  în  parte  în  sensul  că  va obligă  pârâta  CNCF „CFR” SA –  Sucursala  Centrul 
Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Cluj să-i plătească reclamantului ajutorul material 
cu ocazia sărbătorilor de Paşte aferent anului 2010, premiul pentru Ziua Feroviarului aferent anului 
2010, precum şi salariul suplimentar aferent anului 2010, proporţional cu perioada lucrată. 

Vor fi menţine restul dispoziţiilor sentinţei atacate. 
În cauză nu vor fi acordate cheltuieli de judecată la fondul cauzei, deoarece la dosarul cauzei nu 

au fost depuse înscrisuri care să dovedească efectuarea unor atare cheltuieli.

55. Legea nr. 10/2001. Notificare formulată de persoane care invocă 
încheierea cu proprietarii imobilului a unui contract de vânzare-cumpărare 
nematerializat într-un înscris. Inadmisibilitatea probei cu martori în lipsa 

incidenţei dispoziţiilor art. 1198 din vechiul Cod civil. Lipsa calităţii de 
persoană îndreptăţită

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 538/R din 21 februarie 2013 

Prin cererea de chemare în judecată formulată  reclamanţii C.G. şi C.V. au solicitat instanţei  
ca  prin  hotărârea  ce  o  va  pronunţa  în  contradictoriu  cu  pârâţii  Primăria  mun.  Cluj-Napoca  şi  
Primarul  Municipiului  Cluj-Napoca,  să  dispună  restituirea  în  natură  a  terenului  situat  în  Cluj-
Napoca, str. P., jud. Cluj.

Prin  sentinţa  civilă  nr.  790  din  08  noiembrie  2012  a  Tribunalului  Cluj  s-a  respins  ca  
neîntemeiată  acţiunea  civilă  formulată  de  reclamanţii   C.G.  şi  C.V.  în  contradictoriu  cu  paratul  
Primarul Municipiului Cluj-Napoca

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele:
Prin încheierea şedinţei de judecată de la termenul din data de 12 noiembrie 2009 instanţa a 

respins ca fiind rămasă fără obiect  excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Primăriei mun. Cluj-
Napoca, avand în vedere că reclamanţii şi-au precizat acţiunea în sensul că au înţeles să cheme în 
judecată, în calitate de parat, pe Primarul mun. Cluj-Napoca.

Pe fondul cauzei s-a reţinut că prin Dispoziţia nr. 3141/02.06.2009, emisă de Primarul mun. 
Cluj-Napoca, s-a respins Notificarea nr. 2022/06.11.2011, înregistrată sub nr. 66440/3 din 7.11.2001, 
formulată de C.G., domiciliat în mun. Cluj-Napoca, str. P. nr. 38-40, pentru terenul în suprafaţă de 465 
mp, situat în mun. Cluj-Napoca, str. P., nr. 14, înscris iniţial în CF nr. 643, transcris apoi în CF nr.  
135468, cu nr. top 12609/4, 12610/4, deoarece revendicatorul nu a făcut  dovada calităţii de persoană 
îndreptăţită la măsuri reparatorii prevăzute de Legea nr. 10/2001.

În referatul privind propunerea de soluţionare a revendicării ce a stat la baza emiterii dispoziţiei 
menţionate, s-a reţinut că terenul în litigiu a fost  preluat conform  art.30  Legea nr.58/1974 şi Decretul  
nr.223/1974, deţinătorul iniţial, proprietar tabular,  fiind M.R.,  iar reclamantul nu şi-a dovedit calitatea 
de persoană îndreptăţită a beneficia de măsurile reparatorii prevăzute de Legea nr.10/2001. 

În susţinerea acţiunii  promovate,  reclamanţii  au arătat  că au achiziţionat în anul 1970 de la 
proprietara tabulară  M.R. o suprafaţă de 2.200 mp. în str. P. nr.14-16, din care face parte şi suprafaţa 
revendicată de 465 mp., moment de la care au achitat toate impozitele aferente, însă nu au procedat la 
întabularea dreptului de proprietate în favoarea lor.



Pe  de  altă  parte,  reclamanţii  au  invocat  şi  un  înscris  sub  semnătură  privată   datand  din 
29.05.1978, încheiat cu moştenitorii proprietarei tabulare M.R., respectiv cu numiţii M.A. şi M.I. 

Terenul  în  litigiu,  în  suprafaţă  de  465  mp.  este  înscris  în  CF  nr.135468  Cluj  nr. 
top.12609/4,12610/4, proprietar tabular fiind Statul Roman, astfel cum atestă extrasul de carte funciară 
existent la dosar precum şi raportul de expertiză întocmit de  expert C.D.M. Dreptul de proprietate al  
Statului Roman s-a înscris în baza Sentinţei civile nr.5446/1999 pronunţată în dosar nr.3765/1998 a 
Judecătoriei Cluj-Napoca, avand ca obiect sistare indiviziune, iniţial imobilul fiind înscris în CF nr.643 
Cluj nr. top 12609  grădină în str. I. în suprafaţă de 3704 mp. şi nr. top 12610 grădină în str. P. nr.14-
16 în  suprafaţă de 3730 mp. cu casă din cărămidă şi pămant.

Din copia cărţii funciare nr.643 Cluj rezultă că  asupra imobilelor avand nr. top. 12609 grădină 
în str. I. în suprafaţă de 3704 mp. (1030 stjp.) şi nr. top.12610 grădină în str. P. nr.14-16 în  suprafaţă  
de 3730 mp.(1037 stjp.) cu casă din cărămidă şi pămant cu 2 apartamente,  sub B2,3 au fost proprietari 
M.R., născută D. în cotă de 3/16 parte şi soţul acesteia M.M. în cotă de 1/16 parte, iar parte din aceste  
cote  au  fost  preluate  de  Statul  Roman  şi  întabulate  în  favoarea  acestuia,  în  baza  Deciziei 
nr.282/20.08.1984  a  Comitetului  Executiv  a  Consiliului  Popular  a  Jud.  Cluj  şi  a  Decretului 
nr.223/1974.

De asemenea, se constată că din înscrierile sub B 18,19,20  rezultă că în baza certificatului de 
moştenitor emis de Notariatul de Stat Jud. Cluj nr.986/1975 din 04.02.1976 asupra cotei de 6/192 parte 
de sub B2 a lui M.R., de 18/192 parte din imobilul de sub A 1-2 s-a întabulat dreptul de proprietate ca 
bun propriu, cu titlu de moştenire în favoarea numitei M.A., iar asupra cotei de 3/192 parte din terenul 
de sub A 1-2  de sub B2 a lui M.R., în baza art.30 din Legea nr.58/1974 s-a întabulat  dreptul de 
proprietate în favoarea Statului Roman , în administrarea operativă a GIGCL a Jud. Cluj.

Aceste cote deţinute de Statul Roman,înscrise sub B19,20 şi sub B25,26  au fost apoi transcrise, 
în temeiul  Sentinţei civile nr.5446/1999 pronunţată în dosar nr.3765/1998 a Judecătoriei Cluj-Napoca 
şi  a  raportului  de  expertiză  tehnică  întocmit  cu  acea  ocazie,  în  CF  nr.135468  Cluj  cu  nr. 
top.12609/4,12610/4,teren în suprafaţă de 465 mp. 

Ca atare, din înscrierile în cartea funciară, rezultă că  terenul în litigiu a fost preluat de Statul  
Roman de la foştii  proprietari tabulari  M.R. şi M.M., pe de o parte , în temeiul art.30 din  Legea  
nr.58/1974,iar   pe  de  altă  parte,  în  baza  Deciziei  nr.282/20.08.1984  a  Comitetului  Executiv  a 
Consiliului Popular a Jud. Cluj şi a Decretului nr.223/1974, de la moştenitorii M.P. şi K.M.

Este de precizat că, pe langă cotele menţionate,  M.R. a mai deţinut din aceleaşi  imobile, şi  
partea înscrisă sub B16 asupra căreia reclamanţii şi-au întabulat dreptul de proprietate în baza Sentinţei 
civile nr.4485/1992 a Judecătoriei Cluj-Napoca, cu titlu de cumpărare. Cu aceeaşi ocazie reclamanţii 
şi-au înscris dreptul de proprietate şi asupra cotei deţinute de M.A., fiica lui M.R., înscrisă iniţial sub 
B18.

Prin Sentinţa civilă nr.4485/1992 anterior menţionată, s-a reţinut că reclamanţii, în calitate de 
cumpărători, au încheiat cu numiţii M.A. şi M.I., în calitate de vanzători, un antecontract de vanzare-
cumpărare atat cu privire la cota deţinută de M.A. , înscrisă sub B18, cat şi cu privire la cea înscrisă în  
cartea funciară nr.643 Cluj sub B16 ca aparţinand antecesoarei vanzătorilor, M.R. 

Din cuprinsul aceleiaşi hotărari, s-a desprins concluzia că reclamanţii s-au prevalat în demersul 
lor juridic din anul 1992 de acelaşi înscris  pe care şi-au întemeiat pretenţiile şi în cadrul prezentului  
litigiu, respectiv contractul  de vanzare-cumpărare încheiat la data de 29.05.1978.

Potrivit dispoziţiilor art. 3 al.1 lit.a  din Legea nr.10/2001,sunt îndreptăţite la măsuri reparatorii 
prevăzute  de  lege,  persoanele  fizice,  proprietari  ai  imobilelor  la  data  preluării  în   mod  abuziv  a 
acestora.

Rezultă că o condiţie esenţială pentru aplicarea dispoziţiilor legii  de reparaţie este aceea ca 
solicitantul să fi avut calitatea de proprietar al bunului preluat de stat.

Conform prevederilor  art. 1 lit. e) din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001, 
sarcina  probei  proprietăţii  şi  a  deţinerii  legale  a  acesteia  la  momentul  deposedării  abuzive  revine 
persoanei care se pretinde îndreptăţită, în conformitate cu prevederile art. 3 lit. a) şi art. 22 din lege.

Totodată, în baza prevederilor art. 22 din lege,în forma în vigoare la data formulării notificării, 
reclamanţilor  le revenea obligaţia de a anexa notificării formulate şi actele de proprietate cu privire la 
imobil.



    Conform prevederilor art. 22.1 (actualmente 23.1) din Normele Metodologice de aplicare a 
Legii  nr. 10/2001, în această materie s-a dat eficienţă juridică şi unor alte acte juridice care atestă  
calitatea  de  moştenitor  sau  deţinerea  proprietăţii  de  către  persoana  îndreptăţită  la  data  preluării 
abuzive, printre acestea enumerându-se, fără caracter limitativ, extrasele de carte funciară, istoric de 
rol fiscal, procesul-verbal întocmit cu ocazia preluării, precum si orice act emanând de la o autoritate 
din perioada respectivă, care atestă faptul că bunul aparţinea persoanei respective.

    Instanţa a apreciat că înscrisurile depuse de reclamanţi  nu fac dovada existenţei dreptului de  
proprietate asupra imobilului în cauză în patrimoniul lor , la momentul preluării bunului.

    Astfel, actul sub semnătură privată încheiat de reclamanţi  la 29.05.1978  nu reprezintă un act 
translativ  de proprietate,  în sensul prevăzut  de dispoziţiile  art.  22.1  (actualmente 23.1) lit.  a)  din 
Hotărârea Guvernului nr.250/2007 , nefiind respectată cerinţa încheierii  actului  în formă autentică, 
cerinţă  prevăzută  de  lege  ad  validitatem,  astfel  încât  înscrisul  nu  poate  face  dovada  dreptului  de 
proprietate.

Pentru  aceleaşi  motive  nu  se  poate  da  eficienţă  ,sub  aspectul  transmiterii  dreptului  de 
proprietate , nici depoziţiilor martorilor audiaţi,  cele relatate de aceştia  privind îndeosebi folosinţa 
îndelungată şi netulburată asupra terenului in litigiu, insuficiente insă pentru dovedirea vanzării.

Instanţa  a reţinut în plus că potrivit art. 1191 Cod civil dovada unui act juridic de o suma sau 
valoare mai mare de 250 lei nu se poate face decat prin act autentic sau printr-un înscris sub semnătură 
privată. În contradictie cu norma legala citată, reclamanţii au încercat să dovedească operaţiunea cu 
declaraţii de martori, deşi nu s-au invocat ori dovedit excepţiile de la regula dovedirii existenţei actului 
juridic, respectiv începutul de dovada scrisa şi cazurile stipulate in art. 1198 Cod.civ.

În ce priveşte înscrisul  invocat de reclamanţi,acesta  nu cuprinde nicio referire la suprafaţa 
înstrăinată de M.A. şi M.I., descendenţii numitei M.R., doar  menţiunea că  se vinde grădina situată în 
str. P. nr.14 care le aparţine ca moştenire de la mama lor .

Ori,  la  momentul  la  care  s-a  încheiat  înscrisul  sub  semnătură  privată  menţionat,  respectiv 
29.05.1978, parte din imobilul ce a aparţinut defunctei M.R. fusese deja preluat de către  stat, în baza 
certificatului de moştenitor emis de Notariatul de Stat Jud. Cluj nr.986/1975 din 04.02.1976 şi ca atare, 
nu mai putea fi înstrăinat ulterior  de moştenitorii acesteia.

De altfel,  reclamanţii  au  valorificat  contractul  de  vanzare-cumpărare  sub semnătură  privată 
încheiat la data de 29.05.1978 în cadrul acţiunii în prestaţie tabulară înregistrată sub nr.1124/1992 a 
Judecătoriei  Cluj-Napoca,  finalizată  prin  Sentinţa  civilă  nr.4485/1992   în  care  s-a  reţinut  că 
moştenitorii defunctei M.R., M.A. şi M.I. , au înstrăinat reclamanţilor numai  cotele  de proprietate 
deţinute la acel moment din imobilele înscrise în CF nr.643 Cluj nr. top.12609 şi 12610, sub B16 şi B 
18,  respectiv  cota  de  24/192  parte  aparţinand  defunctei  M.R.  şi  cota  de  6/192  parte  apaţinand 
vanzătoarei M.A. 

Pe de altă parte, prin certificatul de moştenitor amintit , a fost dezbătută şi succesiunea după 
M.M. , soţul numitei M.R., moştenitori fiind , alături de M.A. şi M.I., copii ai ambilor defuncţi , şi doi 
nepoţi ai unui fiu predecedat al defunctului M.M., numiţii M.P. şi K.M.

Această  cotă,  aparţinand  moştenitorilor  lui  M.M.  ,  a  fost  preluată  de  către  stat  în  temeiul 
Decretului  nr.223/1974,  aşa  cum  atestă  Decizia  nr.282/20.08.1984  a  Comitetului  Executiv  a 
Consiliului  Popular  al  Judeţului  Cluj,  nefiind  administrată  nicio  dovadă   în  sensul  că  ar  fi  făcut 
obiectul înstrăinării  către reclamanţi, anterior preluării de către stat. 

    S-a mai reţinut că în cauză nu s-a făcut dovada existenţei unui act de preluare a imobilului 
din  patrimonial  reclamanţilor,  astfel  încât  nu  operează  nici  prezumţia  relativă  instituită  conform 
prevederilor art. 24 din lege în favoarea persoanelor îndreptăţite, în sensul că persoana individualizată 
în  actul  normativ  deţine  imobilul  sub  nume  de  proprietar,  existenţa  şi  întinderea  dreptului  de 
proprietate fiind cea înscrisă în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus măsura preluării 
abuzive sau s-a pus în execuţie măsura preluării abuzive.

    Reclamanţii  nu au administrat alte probe din care să rezulte deţinerea proprietăţii asupra 
bunului  la momentul preluării abuzive, în sensul prevăzut de dispoziţiile art. 22.1 (actualmente 23.1) 
lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 250/2007, în cauză nefiind îndeplinite cerinţele prevăzute de art. 22 
din Legea nr. 10/2001 (actualmente art.23 din lege).

    Nefiind dovedită existenţa dreptului de proprietate in patrimoniul  reclamanţilor la momentul 
preluării  bunului, instanţa a reţinut că în cauză nu a fost îndeplinită cerinţa prevăzută în cuprinsul 



dispoziţiilor  art.  3  din  lege,  respectiv  dovedirea  calităţii  de  persoană  îndreptăţită  în  sensul  legii 
speciale.

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs reclamanţii C.G. şi C.V. solicitând modificarea  
sentinţei în sensul admiterii acţiunii formulate.

În motivare s-a arătat că terenul în litigiu a fost cumpărat de către reclamanţi în anul 1970, fapt 
dovedit cu martori, contractul sub semnătură privată fiind făcut pentru o parte a grădinii în anul 1978 
după ce moştenitorii defunctei M.R. şi-au rezolvat problemele legate de moştenire.

Reclamanţii  sunt singurii care au notificat  acest  teren,  niciunul dintre moştenitorii  defunctei 
M.R. nemanifestându-se în sensul că nu ar recunoaşte dreptul reclamanţilor asupra terenului vândut de 
bunica lor.

La data de 19.02.2013 reclamantul C.G. a depus la dosar o precizare a motivelor de recurs,  
precizare care nu va fi însă avută în vedere de către instanţă, fiind depusă cu depăşirea termenului  
prevăzut de art. 303 alin. 1 C.pr.civ.

În  apărare,  pârâtul  intimat  PRIMARUL  MUNICIPIULUI  CLUJ-NAPOCA  a  formulat  
întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului.

În  motivare  s-a  arătat  că  reclamanţii  nu  au  reuşit  să  facă  dovada  calităţii  de  persoană 
îndreptăţită în sensul Legii nr. 10/2001, nefiind depuse la dosar documente prin care să se facă dovada 
proprietăţii până la momentul soluţionării cererii de revendicare, invocându-se prevederile art. 23 şi 24 
din Legea nr. 10/2001.

Analizând recursul declarat de reclamanţii C.G. şi C.V. împotriva deciziei civile nr. 790 din 08  
noiembrie 2012 a Tribunalului Cluj,raportat la motivele de recurs formulate în termenul prevăzut de  
art.303 alin.1 C.pr.civ, Curtea reţine următoarele:

Astfel cum a reţinut şi instanţa de fond, reclamanţii s-au prevalat în demersul lor întemeiat pe 
prevederile Legii nr.10/2001, în vederea dovedirii dreptului de proprietate, de înscrisul sub semnătură 
privată încheiat la data de 29.05.1978. Acest înscris a fost însă deja valorificat de către reclamanţi în 
dosarul nr.1124/1992 al Judecătoriei Cluj-Napoca, prin sentinţa civilă nr.4485/1992 pronunţată în acest 
dosar recunoscându-se în favoarea reclamanţilor dreptul de proprietate asupra cotei de 30/192 parte din 
imobilul înscris în C.F. nr.643 Cluj, nr.top.12609 şi nr.top.12610, dispunându-se înscrierea dreptului în 
cartea funciară, cu titlu de cumpărare. În consecinţă în mod corect a concluzionat tribunalul în sensul 
că acest înscris nu mai poate fi avut în vedere şi în acest dosar.

Reclamanţii recurenţi invocă în cererea de recurs şi faptul că în anul 1970 s-ar fi încheiat între 
aceştia şi M.R. un alt contract de vânzare cumpărare, nematerializat printr-un înscris, contract pentru 
dovedirea căruia s-au audiat martori în faţa instanţei de fond.

Deşi a administrat probaţiune testimonială pentru dovedirea acestui contract, instanţa de fond 
nu avut în vedere declaraţiile martorilor audiaţi, proba nefiind admisibilă în condiţiile în care nu s-a 
dovedit că ar fi incident art.1198 C.civ şi raportat la prevederile legii speciale aplicabile în cauză.

Reclamanţii nu au reuşit să probeze în condiţiile art.23,24 din Legea nr.10/2001 şi a art.23.1, 
respectiv art. 24.1 şi 24.2 din H.G. nr.250/2007 existenţa dreptului de proprietate asupra terenului care 
face obiectul cauzei, din înscrierile din C.F. nr.643 Cluj şi cele din actele de preluare a imobilului de 
către  Statul  Român  rezultând  că  preluarea  de  către  Statul  Român  a  fost  făcută  de  la  proprietarii 
tabulari, iar nu de la reclamanţi. Reclamanţii nu au dovedit deci că au calitatea de persoane îndreptăţite  
în sensul art.3 alin.1 lit.a  din Legea nr.10/2001, astfel  cum s-a reţinut  atât  în cuprinsul dispoziţiei 
nr.3141/2009 emisă  de  Primarul  municipiului  Cluj-Napoca cât  şi  în  considerentele  sentinţei  civile 
nr.790/2010 a Tribunalului Cluj.

În consecinţă, în temeiul art.312 alin.1 coroborat cu art.3041 C.pr.civ. Curtea va respinge ca 
nefondat  recursul  declarat  de  reclamanţii  C.G.  şi  C.V.  împotriva  deciziei  civile  nr.  790  din  08 
noiembrie 2012 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosarul nr. 3820/117/2009, pe care o menţine ca 
legală şi temeinică.



56. Îndreptare erori materiale. Menţionarea în dispozitivul sentinţei că 
rectificarea se dispune în coala „D” inexistentă, în loc de coala „B” a cărţii 

funciare. Admitere 
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 547/R din 22 februarie 2012 

Prin încheierea pronunţată de Judecătoria Sighetu Marmaţiei, la data de 19 aprilie 2012, a fost 
admisă  cererea  de  îndreptare  a  erorii  materiale  strecurată  în  dispozitivul  sentinţei  civile  nr. 
538/26.03.2007,  formulată  de  către  reclamanta  J.M.  şi  s-a  dispus  rectificarea  alineatului  3  din 
dispozitivul sentinţei civile nr. 538/26.03.2007, ce va avea următorul conţinut: „Dispune rectificarea 
situaţiei tabulare cuprinsă în CF nr. 16669 nr. topo 2590/2/1/1 şi nr. topo 2591/2/1/1, prin radierea 
suprafeţelor  de 229 mp teren şi  85 mp din proprietatea  pârâţilor  de sub B 8,  9,  10,  11 şi  12,  cu 
repunerea în situaţia anterioară.”

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele:
Prin cererea înregistrată la data de 09 aprilie 2012, reclamanta a solicitat instanţei îndreptarea 

erorii materiale strecurate în dispozitivul sentinţei civile nr. 538/26 martie 2007, rămasă irevocabilă, în 
sensul de a se trece rectificarea situaţiei  în CF nr. 16669 prin radierea din proprietatea pârâţilor  a 
suprafeţelor de 229 mp şi 85 mp, de sub B 8,9 10, 11 şi 12 în loc de D 8,9,10,11 şi 12, cum greşit s-a 
reţinut.

În  motivarea  cererii  s-a  arătat  că  această  solicitare  se  circumscrie  unor  erori  materiale  din 
cuprinsul sentinţei, ceea ce determină dificultăţi la operarea în cartea funciară a dispoziţiei de radiere.

Analizând cererea formulată, hotărârea judecătorească la care s-a referit şi conţinutul dosarului, 
instanţa a constatat că aceasta este întemeiată.

În conformitate cu dispoziţiile art. 281 alin. (1) C. proc. civ. erorile sau omisiunile cu privire la 
numele,  calitatea  şi  susţinerile  părţilor  sau cele  de calcul,  precum şi orice alte  erori  materiale  din 
hotărâri sau încheieri pot fi îndreptate din oficiu sau la cerere.

Astfel, în dispozitivul sentinţei civile nr. 538/26 martie 2007, în alineatul 3, s-a arătat că se 
dispune  rectificarea  situaţiei  tabulare  cuprinsă  în  CF  nr.  16669  nr.  topo  2590/2/1/1  şi  nr.  topo 
2591/2/1/1, prin radierea suprafeţelor de 229 mp teren şi 85 mp din proprietatea pârâţilor de sub D 
8,9,10,11 şi 12 cu repunerea în situaţia anterioară. A fost evident o eroare materială având în vedere 
solicitarea din cererea de chemare în judecată, faptul că în cuprinsul unei cărţi funciare nu există partea 
D şi că proprietarii sunt înscrişi în partea B a acesteia. 

Prin urmare, instanţa a admis cererea şi a dispus îndreptarea erorii materiale sesizate.
Prin decizia civilă nr. 272/A din 15.11.2012 pronunţată în dosarul nr. 162/307/2005/a 2 al  

Tribunalului Maramureş s-a respins ca nefondat apelul declarat de către apelanţii D.M. ş.a. împotriva 
încheierii civile din data de 19.04.2012, pronunţată de Judecătoria Sighetu Marmaţiei. 

Pentru a hotărî astfel tribunalul a reţinut că Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea 
imobiliară, republicată, cu modificările ulterioare, arată la art. 19: (1)Cartea funciară este alcătuită din 
titlu, indicând numărul ei şi numele localităţii în care este situat imobilul, precum şi din trei părţi: A.  
partea I, referitoare la descrierea imobilelor, B. partea a II-a, referitoare la înscrierile privind dreptul de 
proprietate şi alte drepturi reale şi C. partea a III-a, referitoare la înscrierile privind dezmembrămintele 
dreptului de proprietate, drepturile reale de garanţie şi sarcini.

Nici  reglementările  anterioare  (Decretul-Lege  nr.  115/27.04.1938  pentru  modificarea 
dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare) nu menţionau o parte „D” a cărţii funciare.

Prin urmare,  în  mod corect  prima instanţă  a reţinut  evidenta  eroare materială,  faptul  că în 
cuprinsul cărţii funciare nu există partea D şi, că proprietarii sunt înscrişi în partea B a cărţii funciare.

Criticile din motivele de apel au fost neîntemeiate.  Astfel cum se poate observa din lectura 
cererii de chemare în judecată formulată de intimata J.M. şi înregistrată la data de 8.04.2005, sub nr. 
1418/2005,  aceasta  a  solicitat  rectificarea  situaţiei  tabulare  cuprinsă  în  CF  nr.  16669  nr.  topo. 
2590/2/1/1 şi nr. topo. 2591/2/1/1, prin radierea suprafeţelor de 229 mp teren şi 85 mp din proprietatea  
pârâţilor de sub B8, 9, 10, 11 şi 12, cu repunerea în situaţia anterioară – fila 1 din dosarul de fond.

Prima instanţă a aplicat în mod corect dispoziţiile art. 281 Cod procedură civilă, incidente în 
speţă.

Raportat la considerentele mai sus expuse, în baza art. 296 Cod procedură civilă, tribunalul a 
respins ca nefondat apelul declarat.



Împotriva acestei decizii au declarat recurs pârâţii D.M. ş.a.,  solicitând admiterea recursului, 
modificarea în tot a deciziei recurate, în sensul admiterii apelului şi respingerea cererii de îndreptare a 
erorii materiale din dispozitivul  sentinţei civile nr. 538/26..03.2007.

În  motivarea  recursului,  recurenţii  au  arătat  că,  în  fapt  reclamanta  intimată  J.M.  solicită 
îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul hotărârii anterior menţionate în sensul de a se 
trece expresia „.. proprietatea pârâţilor de sub B 8,9,10,11 şi 12 …” în loc de „… de sub D…”.

În motivele de apel au arătat că au încălcat dispoziţiile art. 281 alin. 1 C. pr. civ., deoarece 
eroare nu trebuie să aparţină părţii printr-o defectuoasă redactare a acţiunii, ci instanţei. A se vedea 
motivele de la pct. 1-3 din pag.2 a motivelor de apel pe care le susţine şi în recurs.

Instanţa  de  apel  a  pronunţat  o  decizie  nelegală  necombătând  sub  nici  o  formă  susţinerile 
reclamanţilor bazate pe dispoziţiile procedurale.

Reclamanta intimată J.M. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca 
nefondat.

Analizând actele şi lucrările dosarului, din perspectiva criticilor formulate în cererea de 
recurs şi a apărărilor formulate, Curtea reţine următoarele:

Nu se poate reţine încălcarea dispoziţiilor art. 281 alin. 1 C. pr. civ. pentru că prin acţiunea 
înregistrată la data de 08 aprilie 2005, reclamanta J.M. a solicitat instanţei trece rectificarea situaţiei în 
CF nr. 16669 prin radierea din proprietatea pârâţilor a suprafeţelor de 229 mp şi 85 mp, de sub B 8,9 
10, 11 şi 12.

Aceasta este solicitarea reclamantei după cum se poate observa din simpla lectură a acţiunii 
aflată la fila 1 din dosarul de fond, aliniatul penultim, notat cu  lit. b de către reclamantă.

Din eroare în dispozitivul sentinţei  civile nr. 538/26.03.2007, în alineatul 3 din dispozitivul 
sentinţei  civile  nr.  538/26.03.2007,  ce  va  avea  următorul  conţinut:  „Dispune  rectificarea  situaţiei 
tabulare cuprinsă în CF nr. 16669 nr. topo 2590/2/1/1 şi nr. topo 2591/2/1/1, prin radierea suprafeţelor 
de 229 mp teren şi 85 mp din proprietatea pârâţilor de sub D 8,9,10,11 şi 12, cu repunerea în situaţia 
anterioară.”

Aşa  cum a  reţinut  şi  instanţa  de  fond,  a  fost  evident  o  eroare  materială  având  în  vedere 
solicitarea din cererea de chemare în judecată, faptul că în cuprinsul unei cărţi funciare nu există partea 
D şi că proprietarii sunt înscrişi în partea B a acesteia.

În ce priveşte incidenţa dispoziţiilor legale tribunalul a reţinut corect că potrivit  art.  19 din 
Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată, cartea funciară este alcătuită 
din titlu, indicând numărul ei şi numele localităţii în care este situat imobilul, precum şi din trei părţi: 
A. partea I, referitoare la descrierea imobilelor, B. partea a II-a, referitoare la înscrierile privind dreptul 
de  proprietate  şi  alte  drepturi  reale  şi  C.  partea  a  III-a,  referitoare  la  înscrierile  privind 
dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanţie şi sarcini.

La  fel  în  reglementările  anterioare  (Decretul-Lege  nr.  115/27.04.1938  pentru  modificarea 
dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare) nu se menţiona o parte „D” a cărţii funciare.

Prin urmare cererea de îndreptare a erorii a fost corect formulată şi soluţionată, iar instanţa de 
apel, la rândul ei, a analizat atât susţinerile reclamanţilor cât şi cele ale apelanţilor, evident în baza 
dispoziţiilor procedurale.

În temeiul prevederilor art. 312 alin. 1 şi art. 299 şi urm. şi 3041 Cod procedură civilă, curtea 
urmează  să  respingă  ca  nefondat  recursul,  nefiind  incidente  nici  unul  din  motivele  de  casare  sau 
modificare prevăzute art. 304 Cod procedură civilă.

57. Stabilire domiciliu minor. Legături personale cu minorul. Interesul 
superior al copilului 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 548/R din 22 februarie 2013 

Prin sentinţa civilă nr. 369 din data de 13.02.2012 a Judecătoriei  Vişeu de Sus,  s-a admis 
cererea formulată de reclamantul M.N., în contradictoriu cu pârâta D.N. şi, în consecinţă, s-a stabilit  
locuinţa minorei M.M., născută la data de 05.02.2002, la domiciliul reclamantului şi s-a încuviinţat ca 
pârâta să aibă legături personale cu minora, stabilindu-se un program de vizitare a acesteia în favoarea 
pârâtei în fiecare zi de sâmbătă şi duminică, de la ora 9,00 la ora 21,00.



Pârâta a fost obligată să plătească pe seama minorei M.M. o pensie de întreţinere lunară în 
cuantum de 100 lei, începând cu data introducerii acţiunii, respectiv 22.09.2011 şi până la majoratul 
minorei  sau noi dispoziţiuni

S-a luat act de înţelegerea părţilor în ceea ce priveşte exercitarea autorităţii părinteşti asupra 
minorei şi, potrivit acesteia, s-a dispus ca această să fie exercitată de ambii părinţi.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că prin Sentinţa civilă nr.1420 din 
27 mai 2009 a Judecătoriei Sighetu Marmaţiei s-a admis acţiunea de divorţ formulată de reclamanta 
M.N. împotriva pârâtului M.N. şi s-a dispus desfacerea din culpă comună a  căsătoriei încheiată între  
aceştia, reclamanta urmând să poarte în viitor numele de ,,D.”,  încredinţarea reclamantei M.N., spre 
creştere şi educare, a minorei M.N., născută la data de 14.06.2005, pârâtul urmând să plătească în 
favoarea acesteia o pensie de întreţinere în cuantum de 125 lei lunar, până la majoratul minorei sau noi 
dispoziţiuni,  încredinţarea pârâtului M.N.,  spre creştere şi educare,  a minorei M.M., născută la data 
de 05.02.2002, reclamanta urmând să plătească în favoarea minorei, o pensie de întreţinere în cuantum 
de 145 lei lunar,  până la majoratul minorei sau noi dispoziţiuni. 

Prin  Decizia  civilă  nr.  156/A  din  23  septembrie  2010  a  Tribunalului  Maramureş,  din 
dos.nr.1948/307/2008, a fost respins apelul declarat de apelantul M.N. şi a fost admis apelul declarat  
de apelanta M.N., Sentinţa civilă nr. 1420/2009 a Judecătoriei Sighetu Marmaţiei fiind schimbată în 
parte, în sensul că s-au  încredinţat apelantei,  spre creştere şi educare, ambele minore, respectiv M.M. 
şi M.N. şi  s-a stabilit în sarcina intimatului obligaţia de a plăti cu titlu de pensie de întreţinere, suma 
de câte 100 lei lunar, în favoarea celor două minore, până la majoratul acestora sau noi dispoziţiuni, 
fiind menţinute restul dispoziţiilor sentinţei.

Recursul declarat împotriva acestei decizii de către recurentul M.N. a fost respins ca nefondat 
prin Decizia civilă nr.165/R/2011 din 19 ianuarie 2011 a Curţii de Apel Cluj.   

Prin cererea de faţă, aşa cum a fost precizată, reclamantul solicită ca minora M.M., născută la 
data de 05.02.2002 să-i fie reîncredinţată lui spre creştere şi educare, autoritatea părintească asupra 
acesteia  să  fie  stabilita  în  favoarea  ambilor  părinţi,  pârâta  să  fie  obligată  la  plata  unei  pensii  de 
întreţinere pe seama minorei, în funcţie de venitul realizat. 

Faţă de solicitările reclamantului din cererea de faţă, instanţa de fond a reţinut că prin intrarea 
în  vigoare a  Noului  cod civil,  prevederile  Codului   familiei  au  fost  abrogate,  dispărând instituţia 
încredinţării  minorului  spre  creştere  şi  educare  şi  fiind  înlocuită  de   prevederile  din  cap.V 
–,,Autoritatea părintească”  al Noului cod civil. 

Definită  de art.483 al.1 C.civ.  ca fiind ansamblul  de drepturi  şi  îndatoriri  care privesc atât 
persoana, cât şi bunurile copilului, autoritatea părintească aparţine în mod egal ambilor părinţi, aceasta 
trebuind exercitată numai în interesul superior al copilului, cu respectul datorat persoanei acestuia , aşa 
cum statuează  al.2 al aceluiaşi art.

Art.397 din Codul civil instituie regula potrivit căreia autoritatea părintească asupra copiilor 
minori, după divorţ, revine în comun ambilor părinţi, exercitarea autorităţii părinteşti doar de un singur 
părinte  trebuind să fie  o măsură  cu totul  excepţională   şi  justificată  de motive  temeinice,  potrivit 
art.263 al.1 C.civ.,  orice măsură privitoare  la copil  trebuind să fie  luată  cu respectarea  interesului 
superior al copilului . 

Art.483 al.3 C.civ. arată că ambii părinţi răspund  pentru creşterea copiilor lor minori.
Raportat la aceste dispoziţii legale, ţinând cont şi de acordul celor două părţi în acest sens, 

instanţa  de  fond  a  hotărât  ca  autoritatea  părintească  asupra  minorei  M.M.,  născută  la  data  de 
05.02.2002, să fie exercitată de ambii părinţi.

În ceea ce priveşte stabilirea locuinţei minorei, instanţa de fond a reţinut următoarele:
În urma acţiunii  de divorţ  minora  M.M. şi  sora sa,  M.N.,  au fost  încredinţate  mamei  spre 

creştere şi educare, apreciindu-se că aceasta, dată fiind vârsta fragedă a minorelor, le poate asigura o 
supraveghere atentă şi permanentă, având posibilitatea de a fi zi de zi alături de ele, posibilitate care 
lipseşte tatălui care, fiind preot ortodox într-o localitate din judeţul Timiş, este nevoit să se deplaseze  
câteva zile pe săptămână şi de sărbătorile religioase în alt judeţ, pentru a profesa. Apoi, cele două 
minore, fiind împreună, pot dezvolta o relaţie fraternă.

Din  disp.art.403  C.civ.  reiese  că  instanţa  de  tutelă  poate  modifica  măsurile  cu  privire  la 
drepturile şi îndatoririle părinţilor divorţaţi faţă de copii lor minori, la cererea oricăruia dintre părinţi, a 
unui membru de familie, a copilului, a instituţiei de ocrotire, a instituţiei publice specializate pentru 



protecţia copilului sau a procurorului, în cazul schimbării împrejurărilor care au fost avute în vedere la 
luarea acelor măsuri. 

În speţa de faţă se pune problema stabilirii locuinţei minorei la reclamant  având în vedere că  
prin hotărârea de divorţ minora a fost încredinţată mamei, astfel că, implicit, locuinţa acesteia a fost 
stabilită la domiciliul pârâtei.

Potrivit art.496 C.civ., locuinţa copilului minor este la părinţii săi, iar dacă aceştia nu locuiesc 
împreună  vor stabili, de comun acord, locuinţa copilului, în caz de neînţelegere între părinţi instanţa 
de tutelă fiind cea în drept să o stabilească,  luând în considerare concluziile raportului de anchetă 
psihosocială şi ascultându-i pe părinţi şi pe copil, dacă acesta a împlinit vârsta de 10 ani. 

Atât anterior divorţului, cât şi după pronunţarea acestuia, minora M.M. a locuit la domiciliul 
tatălui său, din com. B.. Mama pârâtă a încercat, în repetate rânduri, să o ducă la domiciliul său, din  
loc. R., apelând, pentru punerea în executare a hotărârii judecătoreşti de încredinţare  şi la executarea 
silită a acesteia, existând la dosarul cauzei mai multe procese-verbale încheiate în acest sens.

Reclamantul  susţine  că minora  este  cea  care refuză categoric  să  plece cu mama sa,  pârâta 
susţinând, în contrapartidă, că reclamantul este cel care se opune ca minora să se mute la R.. 

S-a constatat astfel un conflict între părinţi cu privire la locuinţa minorei, acest conflict fiind 
unul  născut  imediat  după  divorţ,  persistând  şi  în  prezent  şi,   dat  fiind  modul  de  derulare  al  lui, 
producând  efecte negative puternice asupra minorei, aspecte faţă de care instanţa a analizat cererea 
reclamantului şi susţinerile pârâtei având în vedere, cu primordialitate, interesul superior al minorei. 

Din  prevederile  Legii  nr.  272/2004  privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  copilului, 
actualizată, reiese că orice măsură s-ar dispune, în temeiul acestei legi, cu privire la un minor, aceasta 
trebuie să se facă exclusiv în vederea interesului  superior al  minorului   întrucât  ceea ce primează 
întotdeauna este interesul minorului şi o bună protejare a bunurilor acestuia.

Aşa cum reiese din probatoriul administrat,  minora a locuit întotdeauna la domiciliul tatălui 
său, din L., în preajma bunicilor şi a unchiului, aici mergând la grădiniţă şi mai apoi la şcoală. Anterior 
divorţului, în anul 2008, pârâta a plecat de la domiciliul comun, la părinţii săi din loc.R., lăsând iniţial 
ambele minore în grija tatălui, apoi luând-o cu ea pe minora M.N., minora M.M.  rămânând cu tatăl  
său, refuzând constant să plece la pârâtă.

În  prezent,  minora  M.M.  este  elevă  în  clasa  a  IV-a  la  Şcoala  cu  clasele  I-VIII  L.,  din 
caracterizarea  făcută de învăţătoarea  acesteia,  L.M.,  reieşind  că este  serioasă,  conştiincioasă,  bună 
colegă, respectă cadrele didactice, vine cu temele rezolvate la şcoală şi are o purtare demnă la şcoală şi 
în societate. 

Anchetele sociale depuse la dosarul cauzei de către Autoritatea tutelară din cadrul primăriilor 
celor  două  localităţi  de  domiciliu  al  pârâţilor,  arată  că,  atât  la  domiciliul  reclamantului  cât  şi  la 
domiciliul pârâtei, există condiţii bune pentru creşterea şi îngrijirea minorei, fiecare recomandând ca 
stabilirea locuinţei minorei să fie făcută la reclamant, respectiv la pârâtă. 

Pârâta  este  cadru  didactic,  se  ocupă  bine  de  cealaltă  minoră,  are  venituri  care  să  permită 
întreţinerea ei şi a minorelor, aspecte care reies şi din declaraţia martorei B.A., propusă de aceasta.

În ancheta depusă de Autoritatea tutelară a Com.B., se mai arată că minora este foarte ataşată 
de tatăl şi de bunicul ei, ea este cea care refuză să părăsească domiciliul tatălui ei şi să plece cu mama 
sa, ascunzându-se atunci când aceasta a venit împreună cu executorul judecătoresc, pentru a nu fi luată, 
fugind  în  pădure  şi  punându-şi  viaţa  în  pericol,  aspecte  constatate  personal  de  reprezentantul 
Autorităţii  tutelare,  prezent  la  o  astfel  de  acţiune,  din  partea  Primăriei,  pentru  a  pregăti  fetiţa.  
Concluziile anchetei  sunt în sensul că minora are nevoie de un suport  emoţional,  de un mediu de 
încredere şi afecţiune, de stabilitate, propunând încredinţarea acesteia la tată. 

S-a dispus ascultarea minorei, aceasta având loc la domiciliul reclamantului din L., ocazie cu 
care, analizând comportamentul acesteia pe întreg parcursul discuţiei, instanţa de fond a constatat că 
minora este un copil inteligent, cu o dezvoltare armonioasă, dezinvoltă, mai matură în raport cu vârsta 
biologică,  respectuoasă,  răspunzând  fără  echivoc  şi  hotărât  la  întrebările  puse  şi  consemnate  în 
procesul-verbal încheiat. 

În esenţă, aceasta arată că locuieşte cu tatăl şi cu bunicul ei încă de când s-a născut, locuind  
acolo şi sora sa, până acum aproximativ un an când mama a luat-o pe aceasta şi a dus-o la R.. Ea nu a 
vrut să plece nici atunci şi nici acum. Cu mama nu a păstrat legătura şi nu simte afecţiune şi dragoste  
faţă de aceasta, ci faţă de tată, bunicul său şi ceilalţi membri ai familiei paterne, cu care doreşte să 



rămână. Tatăl o ajută la teme şi  îi explică dacă nu înţelege ceva, nu-i lipseşte absolut nimic, este iubită 
şi îngrijită. Referitor la sora ei, arată că mai vorbeşte cu aceasta  la telefon, dar ,,nici nu poate spune 
că-i  lipseşte”.  Mama nu i-a fost  niciodată apropiată,  când o solicita  să-i  arate  la teme nu o ajuta, 
spunând că este ocupată cu treburile casei. În R. nu a fost niciodată şi nu cunoaşte pe nimeni din 
familia mamei. Ar fi de acord ca mama şi sora să o viziteze, dar nicidecum să locuiască la R. şi crede 
că, dacă ar locui acolo, mama nu l-ar lăsa pe tată să o viziteze, procedând astfel când acesta a vrut să o  
vadă pe sora ei.

Întâlnirea dintre mamă şi fiică, în prezenţa instanţei, a relevat din partea minorei o atitudine 
rece cu privire la pârâtă, fără efuziunea, curiozitatea sau cel puţin interesul pe care un copil ar trebui  
să-l manifeste faţă de mama lui, mai ales în condiţiile în care nu a văzut-o de multă vreme.  

Faţă de întreaga situaţie de fapt analizată, instanţa de fond a considerat că ambii părinţi nu au 
procedat corect în relaţia lor cu minora, amplificând disputele dintre ei cu privire la aceasta în loc să 
încerce, faţă de refuzul minorei de a-şi însoţi mama, să găsească o soluţie comună la această problemă 
şi care să nu o afecteze pe minoră.  Amândoi  au pus mai  presus de interesul acesteia orgoliile  lor  
personale, afectând astfel echilibrul emoţional al minorei şi nevoia ei de stabilitate, fragile şi aşa în 
urma divorţului intervenit între părinţi. Mai mult, pârâta, prin încercarea de a lua minora cu forţa, prin 
intermediul executorilor judecătoreşti, din diverse locaţii şi la diferite ore, a provocat acesteia atât stres 
cât şi frică faţă de mamă, menţinând acesteia un permanent semn de întrebare în legătură cu ce se va 
întâmpla cu ea, când vor veni din nou ,,mascaţii” şi unde va fugi atunci, care nu au făcut altceva decât  
să o îndepărteze pe minoră şi mai mult de mama sa. Cu atât mai mult pârâta, fiind cadru didactic şi 
mamă,  ar  fi  fost  necesar  să  adopte  o  poziţie  pedagogică  şi  mai  adaptată  nevoilor  psihologice  ale 
minorei, printr-o reapropiere treptată de aceasta.

Atât reclamantul cât şi pârâta nu au depus suficiente eforturi, canalizate spre binele copilului 
lor,  pentru asigurarea acestuia  a unui  confort  psihic  şi  emoţional  care să-i  ofere un echilibru şi  o 
constantă atât de necesare după despărţirea părinţilor, în acest moment minora având nevoie în primul 
rând de stabilitate şi siguranţă. Or, faptul că mama a încercat în repetate rânduri să o ia de la domiciliul 
tatălui său prin intermediul executorilor judecătoreşti,  aceştia fiind însoţiţi de poliţie, jandarmi, alte 
autorităţi ale statului, i-au generat minorei o stare de frică faţă de mamă , aceasta întărind, cu siguranţă, 
refuzul de a locui cu mama şi îndepărtând-o şi mai mult de ea.

Astfel, instanţa de fond a constatat că cererea reclamantului de stabilire a locuinţei minorei la 
domiciliul său este întemeiată, raportat la situaţia de fapt sus expusă dar şi la următoarele considerente:

- în primul rând, faţă de împrejurările avute în vedere atunci când minora a fost încredinţată 
pârâtei  spre  creştere  şi  educare,  se  reţine  că  acum  reclamantul  nu  mai  este  angajat  ca  şi  preot, 
nemaifiind nevoit a face naveta şi a lipsi de acasă, putând fi astfel în permanenţă în preajma minorei şi 
a se ocupa de ea, personal, zi de zi;

- opţiunea minorei exprimată concis,în repetate rânduri şi pe deplin manifestată este de a locui 
împreună cu tatăl ei;

- condiţiile pe care reclamantul i le poate oferi minorei, pentru creştere şi educare sunt bune, 
acesta, deşi nu este angajat, realizând venituri din gospodărie,  magazinul şi barul pe care îl deţine tatăl  
său, aşa cum arată chiar reclamantul,  martora R.A., ascultată în cauză, vecină a acestuia şi cum reiese 
şi din raportul de anchetă socială depus de Primăria com.B.. Susţinerile pârâtei că prezenţa acestui bar 
lângă minoră este nocivă bunei creşteri a acesteia, nu pot fi reţinute, ancheta socială efectuată arătând 
că în legătură cu funcţionarea barului nu au fost semnalate niciodată probleme, acesta  fiind lipit doar 
de casă, dar cu intrare separată;

- reclamantul s-a implicat şi anterior divorţului în creşterea şi educarea minorelor, după divorţ 
ocupându-se corespunzător de minora M.M.,  aşa cu rezultă  din probatoriul  administrat.  Susţinerile 
pârâtei  cu  privire  la  o  eventuală  ,,imoralitate”  a  acestuia  nu  au  fost  dovedite,  ancheta  socială  şi 
martorul audiat, R.A., arătând că acesta este ,,cumsecade” şi are un comportament decent în societate. 
Cele arătate de martora pârâtei, B.A., cu privire la comportamentul reclamantului nu au fost reţinute, 
martora cunoscând aceste aspecte din spusele pârâtei, aşa cum aceasta declară;

- alături de familia paternă minora se simte bine, manifestând afecţiune faţă de aceasta;
-  minora  nu cunoaşte  deloc rudele mamei  sale,  bunicii  materni,  pe cei  cu care ar  urma să 

locuiască şi care  îi sunt străini; 



-  locuinţa  reclamantului  a  fost  locuinţa  minorei  încă  de  când s-a  născut,  iar  mutarea  ei  la 
locuinţa mamei ar presupune nu numai schimbarea unei locuinţe ci şi schimbarea localităţii în care a 
trăit şi crescut minora, cu implicaţii majore asupra acesteia, urmând să schimbe totodată  şi şcoala la 
care merge, colectivul de colegi, cadrele didactice, aceasta însemnând şi o despărţire de prietenii săi, 
ceea ce, dat fiind echilibrul său emoţional fragil, evidenţiat şi de consultaţiile psihologice efectuate, ale 
căror rezultate au fost depuse la dosarul cauzei, ar duce la urmări  grave, negative, asupra dezvoltării ei 
psiho-sociale şi afective viitoare;

- prin crearea unei stări de stabilitate în căminul în care a crescut şi locuit tot timpul şi alături de 
persoanele  faţă  de  care,  în  acest  moment,  simte  cea  mai  puternică  afecţiune,  echilibrul  psihic  şi 
emoţional al minorei, afectat în urma despărţirii părinţilor s-ar putea reface treptat, astfel ca aceasta să 
poată să reia, la un moment dat şi fără frica de a nu fi mutată împotriva voinţei ei, relaţiile fireşti cu 
mama sa.

Având în vedere toate aceste aspecte, interesul superior al minorei este ca locuinţa acesteia să 
fie stabilită la reclamant. 

Potrivit art.401 al.1 C.civ., părinţii separaţi de copilul lor au dreptul de a avea legături personale 
cu aceştia, iar  art. 14 din Legea nr. 272/2004 prevede că este în interesul superior al copilului de a  
menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care 
copilul a dezvoltat legături de ataşament. Art. 15 din acelaşi act normativ prevede modalităţile în care 
se  pot  realiza  relaţiile  personale,  respectiv  vizite  la  domiciliul  minorului,  găzduirea  minorului  o 
anumită perioadă, corespondenţă, convorbiri telefonice sau alte forme de comunicare. 

Prezenţa ambilor părinţi în viaţa copilului lor minor este absolut necesară, indiferent de natura 
relaţiilor dintre părinţi, obligaţia acestora fiind ca, mai presus de interesele şi problemele dintre ei, să 
pună interesul minorului.

Pârâta trebuie să încerce să se apropie de minoră pas cu pas, cu tact şi dând dovadă de multă 
răbdare, să încerce să refacă încrederea minorei în ea, având în vedere că relaţia mamă - fiică este, la  
acest moment, deteriorată şi afectată puternic de divorţ şi de încercările repetate ale pârâtei  de a lua 
minora la ea, independent de dorinţa acesteia. Apoi, cele două surori au nevoie să se cunoască şi să se 
apropie una de alta, astfel ca cele două minore să poată trece peste efectele negative ale divorţului 
dintre părinţii lor.

Pentru a se realiza  însă aceasta,  reclamantul  trebuie să contribuie şi  el  crearea  unui  mediu 
familial cât mai normal şi echilibrat,  să permită pârâtei să viziteze minora, în funcţie de programul 
stabilit, să permită acesteia să comunice cu minora telefonic, sau prin alte mijloace de comunicare,  ori 
de câte ori doreşte, să  permită ca minora să-şi viziteze mama şi sora, dacă minora îşi va exprima 
această  dorinţă,  să  permită  exercitarea  normală  de către  pârâtă  a  tuturor  prerogativelor  pe  care le 
presupune autoritatea părintească comună asupra minorei. 

Pentru aceste considerente, instanţa de fond a stabilit în favoarea pârâtei un program de vizitare 
al minorei  în fiecare zi de sâmbătă şi duminică, de la ora 9,00 la ora 21,00, acesta putând implica 
vizitarea  minorei  la  domiciliul  pârâtului  sau ridicarea  minorei  de la  acest  domiciliu,  în  funcţie  de 
dorinţa exprimată în acest sens de minoră. 

În ceea ce priveşte cererea reclamantului de obligare a pârâtei la plata unei  pensii de întreţinere 
în favoarea minorei, instanţa de fond a reţinut că potrivit art. 499 Cod civil, tatăl şi mama sunt obligaţi, 
în solidar, să dea întreţinere copilului lor minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum şi educaţia, 
învăţătura  şi  pregătirea  sa  profesională.  În  art.529  Cod  civil  se  arată  că  întreţinerea  se  datorează 
potrivit cu nevoia celui ce o cere şi cu mijloacele celui care urmează a o plăti, întreţinerea datorată de 
părinte copilului său putând fi stabilită până la o treime  din venitul său lunar pentru doi copii. 

Pârâta este angajată în muncă, ca şi profesor suplinitor calificat, realizând venituri de 1213 lei 
net, aşa cum reiese din Adeverinţa nr. 114/06.02.2012 emisă de Şcoala cu clasele I-VII Localitatea P.. 

Raportat astfel la prevederile legale anterior precizate, coroborat şi cu art. 532 al.1 Cod civ., 
ţinând cont şi de faptul că pârâta mai are un copil minor în întreţinere, instanţa de fond a stabilit în 
sarcina acesteia obligaţia de a plăti pe seama minorei M.M., născută  la data de 05.02.2002 a unei 
pensii lunare de întreţinere în cuantum de 100 lei, de la data introducerii acţiunii, respectiv 22.09.2011 
şi până la majoratul minorei  sau noi dispoziţiuni.



Astfel, pentru considerentele arătate şi în baza dispoziţiilor legale invocate, instanţa de fond a 
admis cererea reclamantului, conform dispozitivului, cheltuieli de judecată nu au fost acordate, nefiind 
solicitate.

Prin decizia civilă nr. 205/A din 13.09.2012 a Tribunalului Maramureş,  s-a admis în parte 
apelul declarat de apelanta pârâtă D.N., împotriva sentinţei civile nr. 369/13.02.2012 a Judecătoriei 
Vişeu de Sus care a fost schimbată în parte în sensul că s-a încuviinţat ca pârâta apelantă D.N. să aibă 
legături personale cu minora M.M., născută la data de 05.02.2002, după următorul program:

- în prima şi a treia zi de sâmbătă, de la ora 9,00 la ora 19,00 cu posibilitatea preluării minorei  
de la locuinţa tatălui M.N. şi readucerea ei la tată la finalul programului;

- în a doua şi a patra duminică, de la ora 9,00 la ora 19,00 cu posibilitatea preluării minorei de  
la locuinţa tatălui şi readucerea ei la finalul programului;

- câte o săptămână în perioada vacanţei şcolare de iarnă, alternativ de la an la an, în prima 
săptămână a acestei vacanţe în anii pari, respectiv în a doua săptămână a vacanţei în anii impari, cu 
preluarea minorei de la locuinţa tatălui şi readucerea ei la finalul programului de vizitare;

- în fiecare an, a II-a zi de Paşti, cu posibilitatea preluării minorei de la locuinţa tatălui M.N. şi 
readucerea ei la tată la finalul programului;

- în vacanţa de vară, în luna august, cu preluarea minorei de la locuinţa tatălui şi readucerea ei 
la finalul programului;

S-au menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei atacate care nu contravin prezentei decizii.
Pentru  a  pronunţa  această  hotărâre,  tribunalul  a  reţinut  că  prin  decizia  civilă  nr.  156  din 

23.09.2010 a Tribunalului Maramureş, s-a respins apelul declarat de pârâtul M.N. împotriva sentinţei 
civile  nr.1420  din  27.05.2009  a  Judecătoriei  Sighetu  Marmaţiei,  s-a  admis  apelul  declarat  de 
reclamanta M.N. în contra sentinţei civile nr. 1420 din 27.05.2009 a Judecătoriei Sighetu Marmaţiei, 
care a fost  schimbată în parte,  în sensul  că i-au fost  încredinţate  acesteia  spre creştere  şi  educare 
ambele minore rezultate din căsătoria părţilor, respectiv M.M. născută la data de 5.02.2002 şi M.N. 
născută la data de 14.06.2005. 

Pentru a decide astfel, tribunalul a reţinut că despărţirea soţilor le-a afectat pe cele două minore, 
iar încredinţarea lor separată nu a ţinut seama de interesul superior al lor. Pentru asigurarea întreţinerii 
relaţiei fireşti dintre cele două minore şi pentru echilibrul lor emoţional, amândouă trebuie încredinţate 
unui singur părinte. 

Astfel,  tribunalul  a  reţinut  că,  la  acel  moment,  apelanta  locuia  cu  minora  N.  împreună  cu 
părinţii ei, într-o locuinţă în suprafaţă de 54 mp, compusă din 2 camere, bucătărie, antreu, cămară de 
alimente, iluminată electric, încălzire cu lemne, precum şi o anexă formată din o cameră de zi, baie cu 
apă curentă, grup sanitar şi cămară de alimente. 

La rândul său, intimatul locuia împreună cu minora M. la tatăl lui, având condiţii bune de trai. 
Fiind preot, el se deplasa săptămânal timp de câteva zile în localitatea Dragomireşti din judeţul Timiş  
la locul de muncă. În lipsa sa de acasă, minora M. rămânea în grija bunicului patern şi a unchiului, 
persoane  care,  deşi  sunt  devotate  şi  au  afecţiune  pentru  minoră,  sentimentele  lor  nu  pot  înlocui 
ocrotirea părintească nemijlocită.

Ambele minore au relevat o atitudine mai permisivă din partea tatălui şi o mai mare severitate 
din partea mamei. Tribunalul a remarcat în privinţa minorei M., existenţa unei afecţiuni faţă de mamă, 
dar  şi  încercarea ei  de a-şi  reprima sentimentele,  precum şi nevoia de aprobare din partea tatălui. 
Minora N. a manifestat tendinţa de a copia răspunsurile surorii ei, însă întrebată fiind de aspecte ce ţin 
de locuinţa actuală, a arătat că este bine îngrijită şi îi place la grădiniţa din R..

Raportat la gradul de înţelegere al celor două minore, tribunalul a apreciat, la acel moment, că 
opţiunile lor sunt puternic influenţate de atitudinea mult mai permisivă a tatălui care prin ea însăşi este 
suficientă pentru a influenţa opţiunea unui copil, dar a concluzionat că este în interesul minorelor să fie 
încredinţate mamei spre creştere şi educare.

Având în  vedere dispoziţiile  Legii  nr.272/2004,  privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor 
copilului, instanţa de judecată are obligaţia să ţină cont  cu prioritate de principiul  interesului superior 
al copilului la soluţionarea tuturor cauzelor  privind minorii.  

Potrivit  prevederilor  art.  46  din  Legea  nr.  71/2011,  dispoziţiile  hotărârilor  judecătoreşti 
privitoare la relaţiile personale şi patrimoniale dintre copii şi părinţii lor divorţaţi înainte de intrarea în 



vigoare a Codului civil pot fi modificate potrivit dispoziţiilor art. 403 Cod civil, în condiţiile în care s-
au schimbat împrejurările ce s-au avut în vedere la pronunţarea hotărârii judecătoreşti iniţiale. 

Dincolo  de  analiza  schimbării  împrejurărilor  de  fapt  avute  în  vedere  la  pronunţarea  unei 
hotărâri  de încredinţare a unui copil  minor  unuia sau altuia  dintre părinţi,  în prezent,  în condiţiile 
intrării în vigoare a noului Cod civil, o astfel de cerere trebuie analizată şi prin prisma noţiunii juridice 
de  „autoritate  părintească”,  noţiune  definită  de  art.  483  Cod  civil  ca  ansamblul  drepturilor  şi 
îndatoririlor care privesc atât persoana, cât şi bunurile copilului. 

De principiu,  procedurile  privind autoritatea părintească,  încredinţarea copiilor şi dreptul de 
vizitare,  inclusiv  executarea  hotărârii  pronunţate  cu  privire  la  acestea,  necesită  un rezultat  urgent, 
deoarece trecerea timpului poate avea consecinţe iremediabile asupra relaţiilor dintre copil şi părintele 
care nu trăieşte împreună cu el.

În speţă, prima instanţă a reţinut că nu există concordanţă între situaţia juridica a minorei M.M. 
şi situaţia de fapt, întrucât aceasta, deşi a fost încredinţată mamei prin hotărârea de divorţ, locuieşte în 
continuare, în mod constant, cu tatăl reclamant.

În mod corect prima instanţă a reţinut că hotărârea judecătorească  prin care minorele au fost 
încredinţate mamei nu şi-a produs  total efectele şi a atras existenţa unei stări de fapt neconforme cu 
cea de drept, câtă vreme  în realitate minora M.M. este îngrijită, crescută şi educată doar de tatăl său.

De asemenea, judicios a subliniat judecătoria că, deşi împrejurările obiective avute în vedere de 
către instanţă cu ocazia încredinţării copilului mamei nu s-au schimbat fundamental, faptul că tatăl, 
părintele faţă de care minora a dezvoltat o puternică legătură de ataşament, care-i oferă stabilitate şi 
echilibru, a renunţat la profesia de preot, nemaifiind nevoit să lipsească de acasă, este o circumstanţă 
semnificativă pentru luarea unei măsuri în privinţa locuinţei copilului, mai ales în condiţiile în relaţia 
acestuia cu mama sa este distantă.

Corect a apreciat prima instanţă că interesul superior al copilului, în raport cu dispoziţiile art.2 
si art.32 din Legea nr.274/2004 este acela de a creşte într-un mediu prielnic şi securizant, iar reluarea 
relaţiilor  personale  cu  mama  trebuie  făcută  în  timp  şi  cu  mare  grijă,  nu   forţat,  prin  punerea  în 
executare silită a hotărârii de încredinţare, deoarece copilul nu este un obiect material al obligaţiei de a 
face.

Tribunalul, în consens cu prima instanţă, a apreciat că se impune a fi găsită o modalitate de 
conciliere între părţi, prezenţa executorului judecătoresc sau a organelor de poliţie provocând minorei 
un sentiment de frică faţă de mamă, aspect perceput personal atât de prima instanţă, cât şi de către 
tribunal, în urma audierii copilului în camera de consiliu.

Prin urmare, sentimentul de stabilitate şi apartenenţă al minorei este un factor important în a 
decide cu cine să locuiască în continuare, acesta fiind un punct de diferenţiere între părinţi în condiţiile 
în care nu există o inegalitate între părţi din punctul de vedere al mijloacelor materiale de bază, ambii 
părinţi oferind condiţii locative corespunzătoare creşterii şi dezvoltării armonioase a minorelor, aspect 
relevat şi de concluziile anchetelor sociale efectuate în cauză, dar şi de martorii audiaţi atât de prima 
instanţă cât şi de tribunal.

Aşadar, în speţă au, din punct de vedere decizional, o greutate mai mare circumstanţele legate 
de compatibilitatea  emoţională  dintre  părinte  şi  copil,  aptitudinile  parentale  dezvoltate  de-a lungul 
timpului,  stabilitatea  afectivă  pe  care  apropierea  de  unul  dintre  părinţi  o  creează  pentru  copil 
(incluzând aici şi mediul familial dezvoltat în jurul acelui părinte).

Astfel, tribunalul a reţinut, atât din concluziile anchetelor sociale efectuate în cauză cât şi din 
declaraţiile martorilor audiaţi, că minora a resimţit puternic în ultimii doi ani tensiunile majore apărute 
între reclamant şi pârâtă, manifestând irascibilitate, nervozitate în relaţia cu mama.

Acestea trebuie interpretate prin raportare la susţinerile minorei, audiată în camera de consiliu 
atât de prima instanţă cât şi de tribunal, ocazie cu care s-a perceput existenţa unei comunicări verbale 
şi  nonverbale  adecvată  vârstei,  dar  şi  expresivă,  evidenţiindu-se  faptul  ca  mama  este  percepută 
subiectiv de către minoră ca un personaj negativ, emoţia fiind refulată de pe planul acesta, al relaţiei 
mamă-copil, aceasta emoţie fiind cu încărcătură predominant negativă. 

Tribunalul a apreciat, în concordanţă cu constatările primei instanţe, că, faţă de situaţia actuală 
a minorei,  astfel cum a fost prezentată,  luând în considerare şi vârsta sa, se impune ca un criteriu  
important pentru stabilirea locuinţei acesteia să fie capacitatea părintelui de a-i asigura un climat de 
linişte şi calm, care să îi confere copilului un sentiment de echilibru şi siguranţă, absolut necesar pentru 



o buna dezvoltare psihico-afectivă. Capătă relevanţă, sub acest aspect, sentimentul de siguranţă pe care 
tatăl îl oferă copilului, prin referire nu numai la membrii familiei acestui părinte, respectiv bunicul şi 
unchiul minorei cu care a trăit până în prezent, în comparaţie cu rudele mamei pe care aproape că nu le 
cunoaşte, dar şi la toate celelalte medii, respectiv: şcolar (în prezent, minora M.M. este elevă la Şcoala 
cu clasele I-VIII B. -Structura L. -, având rezultate bune la învăţătură, fiind serioasă, conştiincioasă), 
cel de vecinătate (întrucât schimbarea domiciliului minorei în altă localitate este de natură să afecteze 
sentimentul de stabilitate, în condiţiile în care aceasta aduce după sine ruperea unor relaţii de amiciţie 
cu copiii sau persoanele din vecinătatea unde minora locuieşte în prezent), ce configurează în mintea 
copilului un sentiment de apartenenţă.

 Or,  din  punctul  de  vedere  al  cuprinsului  noţiunii  de  "interes  al  copilului"  raportat  şi  la 
considerentele de mai sus, se constată că judecătoria a făcut o corectă aplicare a prevederilor legale 
incidente în materie, stabilind locuinţa minorei la tată. 

Prin raportare la prevederile art. 397 din noul cod civil (Legea nr. 287/2009), prima instanţă a 
dispus în mod legal ca autoritatea părintească faţă de minora M.M. să fie exercitată în comun de către 
reclamant şi pârâtă, neexistând vreun motiv întemeiat în sensul art.398-399 din noul cod civil (Legea 
nr. 287/2009), pentru a dispune altfel.

Ţinând seama că obligaţia morală şi legală de a contribui la întreţinerea copiilor lor minori 
incumbă  ambilor  părinţi,  faţă  de  condiţiile  corespunzătoare  unui  trai  decent  oferite  în  prezent,  în 
contextul în care minora M.M. locuieşte la tată, fiind întreţinută în natură de acesta şi având în vedere 
faptul că apelanta realizează venituri periodice din salariu, ca şi profesor, în baza prevederilor art. 402 
raportat  la art.  529-530 din noul cod civil  (Legea nr.287/ 2009), prima instanţă a dispus corect ca 
apelanta să contribuie la cheltuielile de creştere şi educare a minorei M.M., prin plata unei pensii de 
întreţinere lunară în cuantum de 100 lei,  cuantum stabilit conform art. 529 din noul cod civil.

Este nefondată cererea de compensare a obligaţiilor de întreţinere stabilite în sarcina fiecăruia 
dintre părinţi, căci, pe de o parte, potrivit art. 1618 al.1 lit. c Codul civil compensaţia este exclusă când 
are ca obiect un bun insesizabil, iar pensia de  întreţinere intră în această categorie conform art.  514 al. 
3 Cod civil,  iar  pe de altă  parte,  creditorii  acestor  obligaţii  sunt diferiţi,  iar  compensaţia  se poate 
realiza, aşa cum se desprinde din art. 1616 Cod civil, numai între datoriile reciproce .

Apelanta  a  mai   criticat  modalitatea  de  stabilire  a  programului  de  vizitare  de  către  prima 
instanţă apreciind că acesta este prea restrictiv  .

Potrivit art. 14 din Legea nr. 272/2004, copilul are dreptul de a  menţiune relaţii personale şi 
contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care copilul  a dezvoltat legături  
de ataşament. 

Într-adevăr, în contextul disoluţiei matrimoniale este importantă păstrarea de către copil a unor 
relaţii cât mai bune cu părintele cu care nu mai locuieşte.

Evident, în cauză se recomandă o abordare echilibrată a dinamicii dezvoltării copilului, care, 
fără a tulbura un bine actual real, pe planul relaţionării şi identităţii familiale, necesită prezenţa activă a 
rolurilor masculine şi feminine pentru dezvoltarea sa. Relaţionarea cu tatăl şi eventuala reconciliere şi 
dezvoltare  a  relaţiei  copilului  cu  mama  sa  sunt  împreună  elemente  ideale  de  dezvoltare,  dar  şi 
imperative ale acesteia. Fundamentul demersurilor viitoare trebuie sa fie dat de starea de comoditate 
afectivă şi siguranţă a copilului, dar şi de nevoia sa de dezvoltare simetrică cu imagini materne ca şi 
cele paterne, pozitive.

Din  probele  administrate  în  cauză,  a  rezultat  că  ambii  părinţi  sunt  interesaţi  de  creşterea 
minorei, neexistând indicii serioase că prezenţa doar a mamei i-ar cauza vreun rău minorei.

Realizarea dreptului pe care mama îl  are, de a păstra legături  personale cu minora,  implică 
îndeplinirea obligaţiei legale de a veghea şi ea la creşterea şi educarea copilului, ce poate fi asigurat 
prin stabilirea unui program de vizită corespunzător.

Conform art.  401 Cod civil,  părintele  separat de copilul său, are dreptul de a avea legături 
personale cu acesta. Dreptul apelantei este în deplină concordanţă cu interesul superior al copilului, 
care la rândul său are dreptul de a beneficia de sprijinul, protecţia şi echilibrul emoţional, conferite de 
prezenţa figurii materne în viaţa sa, iar exercitarea acestui drept trebuie să aibă loc în mod firesc şi fără 
a fi eventual stânjenit de prezenţa celuilalt părinte, în acest sens fiind şi dispoziţiile art. 16 alin. (1) din  
Legea nr. 272/2004.



Pentru  a  fi  posibilă  crearea  şi  menţinerea  legăturii  afective  specifice  relaţiei  părinte-copil, 
părintele  căruia  nu  i  s-a  încredinţat  minorul,  trebuie  să  beneficieze  de  un  timp  rezonabil  pentru 
exercitarea dreptului său, astfel încât acesta să nu devină unul pur formal.

Programul  de  vizitare  a  minorei,  stabilit  în  favoarea  apelantei,  este  insuficient  pentru  ca 
raporturile  afective  dintre  aceasta  şi  copil  să  fie  consolidate.  Tribunalul  a  considerat  esenţial  ca 
programul de vizitare să permită consolidarea  unei legături între mama şi copil, în absenţa fizică a 
tatălui, pentru ca M. să ajungă să se comporte firesc, fără teama de a-l supăra pe tatăl său şi pentru a  
avea posibilitatea să-şi formeze propriile idei şi convingeri, fără influenţe şi fără a resimţi disensiunile 
dintre  părinţii  săi,  comunicarea  dintre  mamă şi  fiică trebuind păstrată  şi  în  cursul  anului,  fiind în 
interesul copilului ca mama  să o poată vizita şi cu prilejul marilor sărbători de peste an, ori în timpul 
vacanţelor şcolare, aceasta pentru a se ajunge ca relația pe care minora o are cu părinţii săi să fie ne-
ostilă,  să fie regulată,  copilul să ştie că poate să-şi acceseze oricare dintre părinte atunci când are 
nevoie de el.

Astfel, tribunalul a încuviinţat dreptul apelantei de a avea legături personale cu minora, după 
următorul program de vizitare: în prima şi a treia zi de sâmbătă, de la ora 9,00 la ora 19,00; în a doua şi 
a patra duminică, de la ora 9,00 la ora 19,00, de fiecare dată cu posibilitatea preluării minorei de la 
locuinţa tatălui şi readucerea ei la finalul programului; câte o săptămână în perioada vacanţei şcolare 
de iarnă, alternativ de la an la an, în prima săptămână a acestei vacanţe în anii pari, respectiv în a doua 
săptămână a vacanţei  în anii impari,  cu preluarea minorei de la locuinţa tatălui şi readucerea ei la 
finalul programului de vizitare; în fiecare an, a II-a zi de Paşti, cu posibilitatea preluării minorei de la 
locuinţa tatălui M.N. şi readucerea ei la tată la finalul programului; în vacanţa de vară, în luna august, 
cu preluarea minorei de la locuinţa tatălui şi readucerea ei la finalul programului.

Faţă de considerentele expuse, tribunalul a constatat că sub aspectul  stabilirii locuinţei minorei 
M.M.,  a  stabilirii  autorităţii  părinteşti  şi  a  obligaţiei  de  întreţinere,  hotărârea  primei  instanţe  este 
temeinică, situaţia de fapt  reţinută rezultând şi fundamentându-se pe probele administrate  şi legală, 
prima instanţă recurgând la textele de lege corespunzătoare pe care le-a aplicat  corect, în litera şi 
spiritul  lor,  impunându-se  schimbarea  sentinţei  numai  sub aspectul  programului  de  vizitare  şi,  în 
consecinţă, în baza art. 296 Cod procedură civilă, s-a admis în parte apelul declarat împotriva sentinţei 
civile sentinţei civile nr. 369 din 13.02.2012, potrivit dispozitivului mai sus menţionat.

Împotriva  acestei  decizii  reclamantul  M.N.  a  declarat  recurs, în  termen  legal,  solicitând 
instanţei admiterea recursului, în sensul menţinerii hotărârii instanţei de fond, astfel încât minora să 
păstreze legături personale cu mama ei, fără posibilitatea de a fi dusă la domiciliul acesteia.

În  motivarea  recursului,  reclamantul  a  arătat  că  minora  a  fost  supusă  de  mai  multe  ori 
violenţelor exercitate cu ocazia executării iniţiale prin care aceasta a fost încredinţată pârâtei, astfel 
încât la executarea prezentelor hotărâri judecătoreşti minora ar putea să reacţioneze în mod neprevăzut 
şi să-şi pună în pericol viaţa şi integritatea corporală.

Deşi instanţa de apel a dispus efectuarea unei expertize psiho-sociale efectuată de un psiholog 
pediatru nu se referă la concluziile acesteia care atestă că minorei îi este frică de mama sa, iar cu 
ocazia ultimei şederi la domiciliul acesteia a fost maltratată.

Dacă se vor lua în considerare toate probele existente la dosar şi mai ales expertiza psiho-
socială efectuată în cauză se va putea observa care este situaţia afectivă reală dintre minoră şi mama ei 
şi abia apoi se va putea stabili un program de vizitare şi modalitatea desfăşurării lui.

În opinia reclamantului sunt relevante şi răspunsurile date de minoră care a fost ascultată în 
repetate rânduri şi care a susţinut mereu că nu doreşte să meargă la domiciliul mamei sale pentru că nu 
se simte în siguranţă şi este convinsă că nu va fi lăsată să revină la tatăl ei.

Pârâta  intimată  D.N.  a  formulat  întâmpinare prin  care  a  solicitat  instanţei  respingerea 
recursului ca nefondat, cu obligarea recurentului la plata cheltuielilor de judecată.

În susţinerea poziţiei procesuale, pârâta intimată a arătat că recursul declarat este inadmisibil 
pentru că se formulează noi cereri în recurs care nu au fost solicitate în apel şi în fond.

De asemenea, recursul este nefondat întrucât părintele separat de copilul său are dreptul de a 
avea legături personale cu acesta, iar la fondul cauzei reclamantul a solicitat doar un program generic 
de vizare a minorei, fără arătarea exactă a perioadei de vizită şi a modalităţii concrete de executare a 
acestui program.



Analizând decizia criticată prin prisma motivelor de recurs invocate şi a apărărilor formulate,  
Curtea reţine următoarele:

La termenul  de judecată  din data de 22.02.2013, Curtea a invocat excepţia  inadmisibilităţii 
motivelor  de  recurs  care  vizează  netemeinicia  hotărârii  atacate,  prin  reanalizarea  stării  de  fapt  şi 
reaprecierea probelor administrate în cauză de către instanţa de recurs, având în vedere că prevederile 
art. 304 pct. 10 şi pct. 11 C.pr.civ. au fost abrogate prin art. I pct. 1111 şi pct. 112 din O.U.G. nr. 
138/2000 excepţie care urmează să fie admisă, motivat pe următoarele considerente:

În  reglementarea  procedurală  actuală,  conform art.  304 C.pr.civ.,  „Modificarea  sau  casarea 
unor hotărâri se poate cere în următoarele situaţii, numai pentru motive de nelegalitate.”

Recursul este reglementat ca fiind o cale de atac extraordinară care nu are caracter devolutiv 
pentru ca instanţa astfel investită să treacă la examinarea fondului litigiului, reanalizând probatoriul 
administrat şi reapreciindu-l, lucru care este firesc câtă vreme cauza a beneficiat de o astfel de cale de 
atac, în speţă, apelul.

Ori, având în vedere că litigiul a fost supus controlului instanţei de apel, cauza fiind analizată 
sub toate  aspectele,  recurentul  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 nu este motivată în drept,  în realitate prin motivarea pe care se  
sprijină, recursul nu vizează în întregime motive de nelegalitate pentru care o hotărâre poate fi casată 
sau modificată, ci vizează motive de netemeinicie a hotărârii atacate.

Departe de a cuprinde critici de strictă nelegalitate aduse hotărârii instanţei de apel, memoriul 
de  recurs  conţine,  aproape în  cvasitotalitatea  sa,  motive  de netemeinicie,  fără  să  facă  o analiză  a 
nelegalităţii deciziei instanţei de apel, limitându-se practic la o reproducere a stării de fapt a cauzei,  o 
analizare  a probaţiunii administrate în cauză şi o expunere a relaţiilor 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 relaţiei tensionate şi 
şicanatoare dintre  intimată şi minoră, ale stării de fapt, ale probaţiunii administrate în cauză, etc.,  
singurul eventual motiv de nelegalitate conţinut în memoriul de recurs şi care s-ar putea circumscrie 
punctului 9 al art. 304  C.pr.civ., fiind cel referitor la interesul superior al copilului.

Toate celelalte motive de recurs, referitoare la reproduceri  ale stării  de fapt,  ale probaţiunii 
administrate în cauză, reiterări ale istoricului cauzei, ale relaţiilor extrem de tensionate dintre părţi, 
etc., intră sub incidenţa excepţiei inadmisibilităţii, întrucât vizează aspecte de netemeinicie a hotărârii 
recurate, aspecte care s-ar fi încadrat în punctele 10 şi 11 ale art. 304 C.pr.civ., în prezent abrogate.

 Ca urmare a abrogării punctului 10 al art. 304  C.pr.civ., prin art. I pct. 1111  din OUG nr. 
138/2000, punct introdus ulterior prin art. I punctul 49 din  Legea nr. 219/2005, respectiv,  ca urmare a 
abrogării punctului 11 al art. 304 prin art. I pct. 112 din OUG nr. 138/2000, în recurs nu mai pot fi 
invocate  niciun  fel  de  aspecte  de  netemeinicie  a  hotărârii  recurate,  ci  doar  chestiuni  de  strictă 
nelegalitate, dintre cele care se circumscriu art. 304 pct. 1-9  C.pr.civ.

În consecinţă, în recurs nu mai pot fi invocate motive care să vizeze modalitatea în care primele 
două instanţe au administrat ori au interpretat probele din dosar, care să se refere la reproduceri ale 
stării  de fapt,  ale  istoricului  cauzei,  a raporturilor  dintre  părţi,  ori  care să tindă la  o reapreciere a 
probaţiunii  administrate,  ori  la  o  schimbare  a  stării  de  fapt,  instanţa  de  recurs  fiind  ţinută  să  se 
raporteze strict la starea de fapt stabilită de primele două instanţe şi fiind obligată de a se abţine de la 
orice reanalizare a probelor deja administrate.

Aşa fiind, Curtea constată că excepţia inadmisibilităţii, invocată din oficiu este fondată, urmând 
să fie  admisă  ca atare,  cu consecinţa  neluării  în  seamă a tuturor motivelor  de recurs care vizează 
aspecte de netemeinicie a hotărârii recurate.

Practic singurul motiv de recurs care vizează nelegalitatea hotărârii atacate este cel referitor la 
nesocotirea de către tribunal a interesului superior al copilului, motiv care se circumscrie prevederilor 
art.304 pct.9 C.pr.civ.

Conform art.  401 Cod civil,  părintele  separat de copilul său, are dreptul de a avea legături 
personale cu acesta. Dreptul intimatei este în deplină concordanţă cu interesul superior al copilului, 



care la rândul său are dreptul de a beneficia de sprijinul, protecţia şi echilibrul emoţional, conferite de 
prezenţa figurii materne în viaţa sa, iar exercitarea acestui drept trebuie să aibă loc în mod firesc şi fără 
a fi eventual stânjenit de prezenţa celuilalt părinte, în acest sens fiind şi dispoziţiile art. 16 alin. 1 din 
Legea nr. 272/2004.

Art. 14 din Legea nr. 272/2004 prevede că, orice copil are dreptul de a menţine relaţii personale 
şi  contacte  directe  cu părinţii,  rudele,  precum şi  cu alte  persoane faţă  de care  copilul  a  dezvoltat  
legături de ataşament. Copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu 
acestea, precum şi cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie, în măsura în 
care acest lucru nu contravine interesului său superior. Părinţii sau un alt reprezentant legal al copilului 
nu pot împiedica relaţiile personale ale acestuia cu bunicii, decât în cazurile în care instanţa decide în 
acest  sens,  apreciind  că există  motive  temeinice  de natură  a primejdui  dezvoltarea  fizică,  psihică, 
intelectuală sau morală a copilului.

De  asemenea,  art.2  din  Legea  nr.272/2004  consacră  aplicarea  cu  prioritate  a  principiului 
interesului superior al copilului, care este impus inclusiv în legătură cu drepturile şi obligaţiile ce revin 
părinţilor  şi  prevalează  în  toate  demersurile  şi  deciziile  care  privesc  copii,  inclusiv  în  cauzele 
soluţionate de instanţele judecătoreşti.

 Modalitatea in care se realizează legăturile personale este descrisă în art.  15 din Legea nr. 
272/2004 şi, respectiv, în art. 2 lit. a din Convenţia asupra relaţiilor personale care privesc copiii de la 
Strasbourg,  ratificată  de România  prin  Legea  nr.  87/2007 şi  presupune inclusiv  vizite  şi  întâlniri,  
găzduire, schimb de informaţii cu privire la minor.

Din ansamblul acestor dispoziţii legale, rezultă că legiuitorul consacră atât dreptul părintelui de 
a menţine relaţii personale cu copilul său, având în vedere că părintele căruia nu i-a fost încredinţat  
minorul are aceeaşi răspundere în ce priveşte creşterea şi educarea copilului, cât şi dreptul copilului 
care,  pentru a-şi dezvolta armonios personalitatea ca viitor adult şi a avea un psihic echilibrat,  are 
dreptul de a menţine legături personale nu numai cu ambii părinţi, dar şi cu rudele sale şi cu celelalte 
persoane cu care a dezvoltat legături apropriate, dat fiind că între drepturile copilului se înscrie şi acela 
de a creşte în familie.

Conform art. 8 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, 
reclamantului îi este recunoscut şi garantat dreptul la respectarea vieţii de familie care presupune în 
mod primordial dreptul de a menţine legături personale cu minorul.

Potrivit art. 14 alin. 3 din Legea nr. 272/2004, părinţii sau un alt reprezentant legal al copilului 
nu pot împiedica relaţiile personale ale acestuia cu bunicii, fraţii şi surorile ori cu alte persoane alături 
de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie, decât în cazurile în care instanţa decide în acest sens,  
apreciind că există motive temeinice de natura a primejdui  dezvoltare  psihică,  fizică sau morală a 
copilului.

În speţă, dreptul intimatei de a avea legături personale cu copilul său nu poate fi negat, fiind 
necesar ca acesta să-l poată vedea şi să menţină permanent legătura cu minora.

Pentru  a  fi  posibilă  crearea  şi  menţinerea  legăturii  afective  specifice  relaţiei  părinte-copil, 
părintele  căruia  nu  i  s-a  încredinţat  minorul,  trebuie  să  beneficieze  de  un  timp  rezonabil  pentru 
exercitarea dreptului său, astfel încât acesta să nu devină unul pur formal.

Mai mult,  legăturile personale cu minora au ca scop consolidarea raporturilor afective dinte 
părintele la care nu a fost stabilit domiciliul copilului  şi acesta din urmă, iar în realizarea efectivă a 
acestei legături, trebuie să se ţină cont de durata de timp în care părintele are legături personale cu 
minora, de interesul manifestat  de părinte în acest sens, de vârsta copilului, de capacitatea sa de a 
înţelege nevoia legăturilor mai strânse cu mama sa, specifică vârstei şi sexului.

Este în interesul minorei, dar şi al părintelui de a avea o viaţă de familie, deziderat ce se poate 
realiza numai prin menţinerea legăturilor personale în mod efectiv şi fără nici o ingerinţă din partea 
tatălui  minorei.  În  spiritul  bunei-credinţe  şi  al  înţelegerii,  în  interesul  superior  al  copilului,  ambii 
părinţi trebuie să manifeste o disponibilitate maximă şi o cooperare deplină în creşterea şi dezvoltarea 
minorei,  de aşa manieră încât copilul să se bucure de prezenţa,  afecţiunea,  de grija şi de ocrotirea 
ambilor părinţi.

În speţă, programul de vizitare al copilului nu poate fi restricţionat doar la vizitarea copilului de 
către mama sa, în fiecare zi de sâmbătă şi duminică de la ora 9,00 la ora 21,00, aşa cum a stabilit prima 
instanţă deoarece recurentul nu a dovedit că stabilirea programului de menţinere a legăturilor personale 



cu minora ar periclita dezvoltarea şi creşterea copilului, din contră, un program extins de vizitare aşa 
cum a fost stabilit de către instanţa de apel şi pentru motivele mai sus arătate, este conform cu interesul 
superior al acestuia şi este de natură  să permită dezvoltarea unei relaţii fireşti între copil şi mama sa, 
precum şi implicarea acesteia din urmă în creşterea şi educaţia minorei.

Astfel,  în  mod  legal  tribunalul  a  considerat  esenţial  ca  programul  de  vizitare  să  permită 
consolidarea  unei legături între mama şi copil, în absenţa fizică a tatălui, pentru ca minora să ajungă să 
se comporte firesc, fără teama de a-l supăra pe tatăl său şi pentru a avea posibilitatea să-şi formeze  
propriile idei şi convingeri, fără influenţe şi fără a resimţi disensiunile dintre părinţii săi, comunicarea 
dintre mamă şi fiică trebuind păstrată şi în cursul anului, fiind în interesul copilului ca mama  să o 
poată vizita şi cu prilejul marilor sărbători de peste an, ori în timpul vacanţelor şcolare, aceasta pentru 
a se ajunge ca relaţia pe care minora o are cu părinţii săi să nu fie ostilă, să fie regulată, copilul să ştie 
că poate să se adreseze oricărui părinte atunci când are nevoie de el.

De  asemenea,  Curtea  consideră  că,  în  spiritul  bunei  credinţe  şi  al  înţelegerii,  în  interesul 
superior  al  copilului,  principial  ambii  părinţi  trebuie  să  manifeste  o  disponibilitate  maximă  şi  o 
cooperare deplină, fiind excluse şicanele, de aşa manieră încât copilul să se bucure de prezenţa, de 
afecţiunea, de grija şi de creştere din partea părinţilor.

Pentru  aceste  considerente,  Curtea  constată  că  în  speţă  tribunalul  a  aplicat  în  mod  corect 
dispoziţiile  legale  în  materie  astfel  încât  nu sunt îndeplinite  cerinţele  prevăzute  de art.  304 pct.  9 
C.pr.civ.,  motiv pentru care,  în temeiul  art.  312 alin.  1 C.pr.civ.,  va respinge ca nefondat recursul 
declarat  de  reclamantul  M.N.  împotriva  deciziei  civile  nr.  205/A  din  13.09.2012  a  Tribunalului 
Maramureş pronunţată în dosarul nr. 3099/336/2011, pe care o va menţine ca fiind legală.

În conformitate  cu  prevederile  art.316 raportat  la  art.274 alin.1  C.pr.civ.,  Curtea  va obliga 
recurentul, aflat în culpă procesuală,  să plătească  intimatei  D.N. suma de 1.100 lei, cheltuieli de 
judecată în recurs reprezentând onorariu avocaţial dovedit prin chitanţele  anexate la dosar.

58. Uniune de sindicate la nivel de ramură. Condiţii de 
reprezentativitate

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 549/R din 22 februarie 2013 

Prin sentinţa civilă  nr.  750/26.10.2012, pronunţată de Tribunalul  Cluj  s-a  respins acţiunea 
precizată formulată de către reclamantul Sindicatul Naţional al Lucrătorilor din T.F. "T. CF" România, 
împotriva pârâtei Uniunea Sindicatelor din T.F.

Nu au fost acordate cheltuieli de judecată.
Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în considerentele sentinţei sale,  

următoarele:
„Iniţial, acţiunea introductivă a avut ca şi obiect constatarea că pârâta nu îndeplineşte condiţiile 

de reprezentativitate la nivel de unitate pe considerentul că nu are statut legal de sindicat şi nu este 
îndeplinit  nici  criteriul  numărului  de  membri  care  este  cerut  de  lege  unui  sindicat  pentru  a   fi 
reprezentativ, sindicatul reprezentând o formă de organizare voluntară a angajaţilor şi nu o formă  de 
asociere a mai multor sindicate, conform art.41 din Legea 62/2011.

În ce priveşte aceste aspecte, este de remarcat că au fost reiterate şi în cuprinsul recursului  
formulat de către reclamantă împotriva încheierii civile nr. 13/CC/27.01.2012 pronunţată în dosarul nr. 
269/117/2012 prin care instanţa a admis cererea formulată de petenta Uniunea Sindicatelor din T.F. şi 
a constat îndeplinirea de către aceasta a condiţiilor de reprezentativitate la nivel de unitate, respectiv 
SC T.C. S.A. Bucureşti.

Prin Decizia civilă nr.2487/R/17.05.2012 pronunţată de către Curtea de Apel Cluj în dosarul 
menţionat s-a respins acest recurs, cu motivaţia că în situaţia în care nici un sindicat din unitate nu 
îndeplineşte condiţia de reprezentativitate, legea prevede ca remediu posibilitatea organizării acestora 
în formele prevăzute de art.41 din Legea 62/2011 printre care se numără şi uniunile teritoriale, petenta 
din acest dosar fiind o astfel de uniune, îndeplinind astfel condiţiile de reprezentativitate prevăzute de 
art51 lit.c) din legea menţionată.



Chiar dacă în materia necontencioasă conform art.337 C.pr.civ. nu se poate reţine puterea de 
lucru judecat, asupra  a ceea ce s-a statuat anterior de către o instanţă judecătorească nu se poate reveni 
decât în măsura în care se invocă alte motive.

Drept urmare din perspectiva acestor chestiuni tribunalul va respinge cererea formulată.
Ulterior,  reclamanta  şi-a  precizat  acţiunea  în  sensul  că  circumstanţele  care  au  stat  la  baza 

obţinerii reprezentativităţii pârâtei în ceea ce priveşte numărul membrilor de sindicat vizează situaţia 
acestora  la  data  de 30.09.2011,  dar  pârâta  este  obligată  să  facă  dovada menţinerii   şi  îndeplinirii 
condiţiilor legale de constatare a reprezentativităţii şi în prezent.

Raportat  la  această  precizare,  tribunalul  a  considerat  necesară  întocmirea  unei  adrese  către 
pârâtă  pentru  a  comunica  instanţei  care  este  la  momentul  actual  numărul  salariaţilor  angajaţi  cu 
contract de muncă pe o perioadă nedeterminată şi câţi sunt înscrişi în uniunea sindicală în discuţie, 
răspunsul fiind că actualmente această societate are 997 de salariaţi din care membri sindicali sunt 715, 
situaţie în care se verifică condiţiile prevăzute de art. 51 din Legea 62/2011, numărul de membri ai  
sindicatului reprezentând cel puţin jumătate plus unu din numărul angajaţilor.

Faţă de cele ce preced, tribunalul va respinge acţiunea formulată şi pentru acest temei,  fără 
cheltuieli de judecată”.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, reclamantul Sindicatul Naţional  
al Lucrătorilor din T.F. "T. CF" România, solicitând, în temeiul art.  299, art. 304 pct. 9 C.pr.civ., 
admiterea recursului, modificarea în tot a hotărârii recurate, în sensul admiterii acţiunii.

În motivarea recursului a fost reprodus dispozitivul hotărâri primei instanţe, arătându-se că, în 
fapt,  prin  sentinţa  civila  nr.  750/26.10.2012  s-a  respins  acţiunea  formulata  de  către  reclamantul 
Sindicatul Naţional al Lucrătorilor din T.F. T. CF România in contradictoriu cu Uniunea Sindicatelor 
din T.F.. 

Instanţa  de fond a  avut  in  vedere  la  adoptarea  soluţiei,  pe  de  o parte,  faptul  ca  motivaţia 
invocata  pe  calea  prezentei  cereri  a  fost  invocata  si  in  cuprinsul  recursului  formulat  împotriva 
încheierii  nr.  13/CC/27.01.2012,  pronunţata  în  dosar  civil  nr.  269/117/2012,  prin  care  instanţa  a 
constatat  îndeplinirea  condiţiilor  de  reprezentativitate  la  nivel  de  unitate,  iar  pe  de  alta  parte,  a 
constatat ca parata îndeplineşte condiţia numărului de membri ai sindicatului, de cel puţin jumătate 
plus unu din numărul angajaţilor. 

Recurentul considera hotărârea nelegala si netemeinica sub următoarele aspecte: 
Sub un prim aspect, parata Uniunea Sindicatelor din T.F. reprezintă o forma de asociere ce are 

personalitate juridica dobândita potrivit art. 41 alin. (4) din Legea nr. 62/2011, fiind constituita din 
organizaţii sindicatele cu personalitate juridica distincta. 

Din acest  punct  de vedere,  cum parata  este  constituita  din mai  multe  organizaţii  sindicale, 
aceasta nu poate, in accepţiunea art. 51 punctul C) din Legea nr. 62/2011, a îndeplini condiţiile de 
reprezentativitate,  câtă vreme textul legal se refera strict la reprezentativitatea la nivel de unitate a 
sindicatelor, iar nu a uniunilor sindicale, care au statut legal de sindicat, iar nu uniune sindicală, ce 
reprezintă forma de asociere a mai multor sindicate, au independenţă organizatorică şi patrimonială, 
ceea ce nu este cazul in speţa, uniunea fiind dependenta patrimonial de organizaţiile sindicale ce au 
înfiinţat-o. 

Faptul ca legiuitorul a dorit a acorda reprezentativitate in mod distinct organizaţiilor sindicale, 
federaţiilor si confederaţiilor, este reglementarea in mod distinct a condiţiilor de îndeplinit, prevederea 
in articole diferite a nivelului la care trebuie îndeplinite condiţiile de reprezentativitate, respectiv la 
nivel naţional pentru confederaţii, la nivel de sector de activitate sau grup de unităţi pentru federaţii si  
la nivel de unitate pentru sindicat, acesta din urma privit ca organizaţie unica, de sine stătătoare, iar nu 
constituita prin asociere, forma ce nu este prevăzuta la art. 51 din Legea nr. 62/2011. 

Totodată, aceasta raţiune este reiterata de legiuitor in dispoziţiile prevăzute in art. 134 şi art. 
135 din Legea  nr.  62/2011 ce reglementează  părţile  si  reprezentarea  acestora  in  cadrul  negocierii 
contractului colectiv de munca la diferite niveluri, respectiv sindicate, federaţii si confederaţii, legea 
nespecificând la enumerare si uniunile sindicale ca participante la negocierea contractului colectiv de 
munca. A accepta contrariul ar însemna ca pârâtei căreia i s-a acordat reprezentativitatea în mod greşit 
ar putea participa si la încheierea contractului colectiv de munca la nivel naţional sau la nivel de sector  
de activitate sau grup de unităţi, câtă vreme aceasta uniune este constituita din mai multe organizaţii  



sindicale, subrogându-se astfel dreptului de reprezentare acordat in aceasta materie doar federaţiei sau 
confederaţiei. 

Sub al doilea aspect, in strânsa legătura cu argumentaţia mai sus expusa, recurenta apreciază că 
pârâta nu îndeplineşte condiţia numărului de membri ai sindicatului de cel puţin jumătate plus unu din 
numărul angajaţilor.

Astfel pentru a fi reprezentativ la nivel de unitate, condiţie impusa de art. 51 punctul C, lit. c) 
din Legea nr. 62/2011, trebuie ca membri sindicatului sa reprezinte jumătate plus unu din angajaţi. 

Ori, parata nu este o organizaţie sindicala constituita la nivelul angajatorului SC T.C. SA, ci 
este un amalgam de organizaţii sindicale, uniune constituita din organizaţii de sine stătătoare. 

In aceste condiţii, cum parata reuneşte în componenţa (potrivit art. 41 alin. (4) din Legea nr. 
62/2011)  mai  multe  organizaţii  sindicale,  cerinţa  impusa  de  text  -  jumătate  plus  unu  membri  ai 
organizaţiei  sindicale  din numărul  de angajaţi  -  nu este  îndeplinita,  uniunea putând avea  cel  mult 
membrii in fiecare din organizaţiile sindicale din care este constituita. 

Intimata  pârâtă  Uniunea  Sindicatelor  din  T.F.  Cluj-Napoca  a  depus  la  dosarul  cauzei  
„Concluzii  scrise”,  prin care  solicită  respingerea  ca nefondat  a  recursului  promovat  de  recurentul 
reclamant.

În  motivarea  întâmpinării  s-a  arătat  că  prin  recursul  formulat  se  contestă  temeinicia  şi 
legalitatea sentinţei civile nr. 750/26.10.2012, pronunţată de Tribunalul Cluj, în prezenta cauză şi, în 
consecinţă, reprezentativitatea pârâtei la nivelul unităţii S.C. T.C. S.A., reprezentativitate obţinută de 
către  Uniunea  Sindicatelor  din  T.F.  prin  Încheierea  civilă  nr.  13/CC/27.01.2012,  irevocabilă  prin 
respingerea ca nefondat a recursului formulat tot de către Sindicatul Naţional al Lucrătorilor din T.F. 
"T. CF" România. 

În  argumentarea  recursului,  reclamantul  susţine,  în  primul  motiv  de  recurs,  că  intimata  nu 
îndeplineşte condiţia de reprezentativitate impusă de art. 51 alin. (l) lit. C lit. a) din Legea dialogului  
social DT. 62/2011 şi anume faptul că pârâta nu ar avea statul legal de sindicat. 

În  ceea  ce  priveşte  acest  prin motiv  de recurs,  există  autoritate  de lucru  judecat,  deoarece 
Curtea de Apel Cluj s-a pronunţat în recurs în dosarul civil nr. nr. …/117/2012, si a statuat că pârâta  
îndeplineşte condiţia de reprezentativitate impusă de art. 51 alin. (1) lit. "c" din Legea dialogului social 
nr.  62/2011,  iar  legea  menţionată  oferă  statut  legal  de  sindicat  si  uniunilor  sindicale  teritoriale 
constituite conform art. 41 alin. (4) din lege cu aplicarea art. 43. 

Intimata Uniunea Sindicatelor din T.F. este o uniune sindicală teritorială constituită în baza art. 
41  alin.  (4)  din  Legea  nr.  62/2011-Codul  Dialogului  social,  dobândind  personalitate  juridică  prin 
sentinţa civilă nr. 527/2010, pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. …/117/2010, în data de 9 
iunie 2010, conform art. 43 din aceeaşi lege. 

Prin  urmare,  intimata  este  o  organizaţie  sindicală,  un  sindicat  cu  personalitate  juridică  în 
accepţiunea art. 51 alin. (1) lit. C lit. a), raportat la următoarele texte de lege: art. 1 lit. w, art. 41, art. 
51 alin. 1, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 62/2011. 

În ceea ce priveşte cel de-al doilea motiv de recurs, recurentul susţine, netemeinic, arată pârâta 
intimată, că intimata nu îndeplineşte condiţia numărului minim necesar de membri impus de art. 51 
alin. (1) lit. C lit. c) din Legea nr. 62/2011- Codul dialogului social. 

Or, la dosarul cauzei există adresa emisă de angajatorul S.C. T.C. S.A., prin care se certifică că 
pârâta are un număr de 715 membri de sindicat dintr-un număr total de 998 angajaţi, ceea ce reprezintă 
faptul că un procent de 71,64% din numărul total de angajaţi sunt membri de sindicat ai pârâtei.

Recursul este nefondat.
Memoriul de recurs conţine practic două motive de recurs, afirmativ întemeiate pe dispoziţiile 

art. 304 pct. 9 C.pr.civ.
Un prim motiv de recurs este cel prin care se susţine că pârâta nu îndeplineşte condiţiile de 

reprezentativitate  la  nivel  de  unitate,  condiţie  impusă  de  art.  51  pct.  C  din  Legea  nr.  62/2011, 
coroborată cu art. 134 şi art. 135 şi cu art. 41 din aceeaşi lege.

 Un al doilea motiv de recurs are în vedere neîndeplinirea de către pârâtă a condiţiei impuse de 
art. 51 pct. C lit. c din Legea nr. 62/2011, coroborat cu art. 41 alin. 4 din Legea nr. 62/2011.

În ceea ce priveşte primul motiv de recurs, Curtea constată că, practic,  prin acesta se aduc 
critici  deciziei  civile  nr.  2487/R/17.05.2012,  pronunţată  de  Curtea  de  Apel  Cluj  în  dosar  nr. 
…/117/2012.



Prin această decizie, decizie irevocabilă, s-a respins ca nefondat recursul declarat de Federaţia 
Naţională  a  Sindicatelor  din  Ramura  de  T.F.  T.  CF  România,  împotriva  încheierii  civile  nr. 
13/CC/27.01.2012 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosar nr. …/117/2012, încheiere prin care a fost 
admisă  cererea  formulată  de petenta  Uniunea  Sindicatelor  din T.F.  şi,  în  consecinţă,  s-a  constatat 
îndeplinirea de către petentă Uniunea Sindicatelor din T.F. a condiţiilor de reprezentativitate la nivel 
de unitate, respectiv, la nivelul S.C. T.C. S.A.

În  considerentele  acestei  decizii  s-a  reţinut  faptul  că  „prima  instanţă  a  făcut  o  corectă 
interpretare şi aplicare a normelor de drept substanţial atunci când a apreciat că o uniune sindicală 
teritorială  compusă  din  sindicate  la  nivelul  aceleiaşi  unităţi  al  căror  număr  de  membri  însumat 
depăşeşte jumătate din numărul total al angajaţilor unităţii îndeplineşte condiţiile de reprezentativitate 
prevăzute de art. 51 lit. C din legea dialogului social”, întrucât, „potrivit art. 51 lit. C din Legea nr.  
62/2011 a dialogului social, reprezentativitate la nivelul unei unităţi (necesară, printre altele, în vederea 
negocierii contractului colectiv de muncă, potrivit art. 1 lit. q din lege) o are sindicatul al cărui număr 
de membri reprezintă cel puţin jumătate plus unu din numărul angajaţilor unităţii.

Pentru  situaţia  în  care  niciun  sindicat  din  unitate  nu  întruneşte  această  condiţie  de 
reprezentativitate, legea prevede ca remediu posibilitatea organizării acestora în formele prevăzute de 
art. 41, printre care se numără şi uniunile teritoriale, petenta fiind o astfel de uniune.

Legea se interpretează nu numai după sensul literal al termenilor, ci şi sistemic, înţelesul unor 
norme stabilindu-se prin coroborarea lor cu altele, ţinându-se seama şi de intenţia legiuitorului”. 

Motivele de recurs care au fost avute în vedere la pronunţarea deciziei nr. 2487/R/17.05.2012 a 
Curţii de Apel Cluj, au fost, în esenţă, următoarele:

Recurenta a învederat că încheierea prin care s-a constatat că Uniunea Sindicatelor din T.F. 
îndeplineşte condiţiile de reprezentativitate la nivel de unitate, respectiv, la nivelul S.C. T.C. S.A., a 
fost dată cu încălcarea şi greşita aplicare a  dispoziţiilor art. 51 alin. 1  lit. C din Legea nr. 62/2011 a 
dialogului  social,  întrucât,  „din  interpretarea  textului  de lege,  rezultă  că  organizaţia  sindicală  este 
reprezentativă la  nivel de unitate numai dacă are şi statutul legal de sindicat, condiţie pe care petenta 
nu o îndeplineşte,  sindicatul fiind, potrivit  art.  1 lit.  w din Legea nr. 62/2011 forma de organizare 
voluntară  a  angajaţilor,  în  scopul  apărării  drepturilor  şi  promovării  intereselor   lor  profesionale, 
economice şi sociale în relaţia cu angajatorii.

Art.  41  din  acelaşi  act  normativ  prevede  formele  de  asociere  a  sindicatelor,  acestea  fiind 
federaţiile  sindicale,  constituite  din  sindicate  din  cadrul  aceluiaşi  sector  de  activitate,  confederaţii 
sindicale,  ce  se  constituie  din federaţii  sindicale  din sectoare de activitate  diferite,  federaţiile  şi 
confederaţiile sindicale  putând constitui din sindicatele componente  uniuni sindicale teritoriale.

Petenta este o astfel de uniune şi nu un sindicat şi niciunul dintre sindicatele  componente  nu 
îndeplineşte condiţia de reprezentativitate.

O uniune sindicală nu reprezintă un sindicat în sensul Legii nr. 62/2011, aşa cum rezultă şi din 
modul  diferit  de dobândire  a  personalităţii  juridice reglementat  de art.  14-20 şi  43 din acelaşi  act 
normativ, distincţia fiind  prezentă şi în Legea nr.  54/2003 a sindicatelor, în prezent abrogată.

Instanţa fondului a reţinut greşit că petenta are statul legal de sindicat cu personalitate juridică.
Prin Legea nr. 62/2011 au fost înăsprite condiţiile de dobândire a reprezentativităţii la nivel de 

unitate, astfel că, după intrarea în vigoare a acestui act  normativ, numărul de membrilor  sindicatului 
trebuie să reprezinte cel puţin jumătate plus unu din numărul angajaţilor unităţii, eliminându-se, astfel, 
posibilitatea  dobândirii  reprezentativităţii  pe  baza  criteriului  afilierii  la  o  organizaţie  sindicală 
reprezentativă.

Efectele  încheierii  obiect  al  recursului  sunt  deosebit  de  grave,  întrucât,  în  măsura  în  care 
aceasta nu ar fi modificată, o organizaţie  sindicală care nu îndeplineşte condiţiile legale va negocia 
contractul colectiv de muncă la nivel de unitate şi va beneficia de drepturile conferite de lege  unui 
sindicat reprezentativ.

Interesul recurentei este justificat de participarea la  negocierea contractului colectiv de muncă 
la  nivel de  unitate”.

Se poate, astfel, constata că toate criticile din recursul pendinte sunt, practic, aceleaşi critici 
care au fost invocate şi în cuprinsul recursului soluţionat prin decizia civilă nr. 2487/R/17.05.2012 a 
Curţii de Apel Cluj, recursul de faţă nefăcând altceva decât să reitereze aceleaşi motive de recurs care 



au fost  invocate şi  prin recursul  declarat  împotriva Încheierii  nr.  13/CC/27.01.2012 a Tribunalului 
Cluj.

Este  adevărat  că,  în  materia  procedurii  necontencioase,  conform  art.  337  C.  proc.  civ., 
încheierile pronunţate nu au puterea lucrului judecat, dar nu este mai puţin adevărat că, potrivit art. 336 
alin.  1 C. proc. civ.,  încheierea pronunţată  în materie  graţioasă dobândeşte  forţă executorie  – este 
executorie de drept -, iar forţa executorie constituie o caracteristică importantă a actului jurisdicţional.

În  doctrina  juridică  de  specialitate  s-a  arătat  că  „atribuţiile  graţioase  fac  parte  din  funcţia 
jurisdicţională,  cu  acelaşi  titlu  ca  şi  atribuţiunile  contencioase  (a  se  vedea  în  acest  sens  Eugen 
Herovanu, principiile procedurii judiciare, Institutul de Arte Grafice „Lupta”, Bucureşti, 1932, vol. I, 
pg. 3339).

Încheierea pronunţată în procedura necontencioasă, deşi nu este înzestrată cu puterea lucrului 
judecat, are o oarecare stabilitate, cât timp împrejurările care au stat la baza ei au rămas neschimbate. 
Urmează,  logic,  că  instanţa  poate  „reveni”  asupra  încheierii  pronunţate  într-o  astfel  de  procedură 
graţioasă  numai dacă respectivele circumstanţe s-au schimbat, respectiv, numai dacă, astfel, „ea n-ar 
leza sau periclita drepturile subiective dobândite ulterior încheierii şi tocmai în considerarea acesteia” 
(a se vedea în acest sens, Ion Deleanu, Tratat de Procedură Civilă, Ed.  All Beck, Bucureşti, 2005, pg. 
307).

Decizia civilă nr. 2487/R/17.05.2012 chiar dacă, prin prisma art. 337 C.pr.civ., nu se bucură de 
autoritate de lucru judecat, în sensul stipulat de art. 1201 C.civ., totuşi, este de apreciat în sensul că 
cele statuate în mod irevocabil prin această decizie, nu pot fi contrazise, printr-o hotărâre ulterioară,  
respectiv, nu se poate reveni asupra celor constatate în cuprinsul Deciziei nr. 2487/R/2012, decât în 
măsura în care, în actualul cadru procesual, s-ar invoca alte motive de fapt şi de drept, total diferite de 
cele care au fost avute în vedere la momentul pronunţării deciziei nr. 2487/R/17.05.2012.

Or,  prin  recursul  pendinte,  se  invocă  aceleaşi  motive,  de  neîndeplinire,  de  către  pârâtă,  a 
condiţiei de reprezentativitate la nivel de unitate, care au fost invocate şi prin recursul soluţionat prin 
decizia civilă nr. 2487/R/17.05.2012, recurenta neinvocând niciun fel de motive de fapt ori de drept 
noi,  respectiv,  neinvocând intervenirea schimbării  împrejurărilor  existente  la  momentul  pronunţării 
acestei decizii, ori apariţia unor noi împrejurări.

În ceea ce priveşte critica referitoare la neîndeplinirea de către pârâtă a cerinţei impusă de art. 
41 alin. 4 din Legea nr. 62/2011, respectiv, faptul că pârâta nu ar avea personalitate juridică, Curtea 
constată, pe de o parte, că art. 41 alin. 4 se referă la cu totul altceva decât dobândirea personalităţii 
juridice,  respectiv,  prevede  faptul  că  „federaţiile  sau  confederaţiile  sindicale  pot  constitui  din 
sindicatele  componente  uniuni  sindicale  teritoriale”,  iar  pe  de  altă  parte,  că,  pârâta  a  dobândit 
personalitate  juridică prin sentinţa  civilă  nr.  527/2010 a Tribunalului  Cluj,  pronunţată  în dosar nr. 
…/117/2010, fiind înscrisă în Registrul Special ţinut în acest sens la Tribunalul Cluj.

Drept urmare, Curtea constată că acest prim motiv de recurs este nefondat.
În ceea ce priveşte cel de-al doilea motiv de recurs, respectiv, neîndeplinirea de către pârâtă a 

condiţiei numărului de membri ai sindicatului, de cel puţin jumătate plus unu din numărul angajaţilor,  
Curtea constată că acesta este nefondat, raportat la adresa nr. 1/1/443/08.10.2012, emisă de S.C. T.C. 
S.A., din care rezultă că această societate deţine un număr de 997 de salariaţi angajaţi cu contract de 
muncă  pe  perioadă  nedeterminată,  iar  715  salariaţi  sunt  membri  în  cadrul  U.S.P.F.  (f.  97  dosar 
Tribunal).

Prin urmare,  Curtea constată  că,  în speţă,  este îndeplinită  condiţia  numărului  de membri  ai 
sindicatului, de cel puţin jumătate plus unu din numărul angajaţilor unităţii, condiţie cerută de art. 51 
pct. C lit. c din Legea nr. 62/2011.

Recurenta a invocat în susţinerea recursului său şi prevederile art. 134 şi art. 135 din Legea nr. 
62/2011,  tot  în  justificarea  afirmaţiei  conform  căreia  intimata  nu  ar  îndeplini  condiţiile  de 
reprezentativitate la nivel de unitate,  însă, Curtea constată că aceste dispoziţii  nu sunt incidente în 
cauză,  întrucât,  art.  134 se referă  la  părţile  contractului  colectiv  de muncă,  angajatori  şi  angajaţi, 
respectiv, la cine reprezintă aceste părţi la negocieri, în timp ce art. 135 precizează în ce condiţii se 
face negocierea contractului colectiv de muncă în unităţile în care nu există sindicate reprezentative.

Cu ocazia  dezbaterii  pe fond a recursului,  la  termenul  de judecată  din data  de 22.02.2013 
reprezentanta recurentei  a invocat în susţinerea recursului său şi prevederile art.  222 din Legea nr. 
62/2011 – text legal care prevede că „(1) Reprezentativitatea organizaţiilor  patronale sau sindicale 



poate  fi  contestată  în  instanţă  de către  organizaţiile  patronale  ori  sindicale  corespondente  la  nivel 
naţional,  de  sector  de  activitate,  grup  de  unităţi  sau  de  unităţi,  în  condiţiile  în  care  nu  mai  sunt 
îndeplinite unul ori mai multe dintre criteriile prevăzute de art. 51 alin. (1) lit. A-C, respectiv de art. 72 
alin. (1) lit. A şi B, pe baza cărora a fost obţinută reprezentativitatea în cauză.

(2) Contestaţia se depune la instanţa judecătorească care a acordat reprezentativitatea.
(3) În cazul în care o organizaţie patronală sau sindicală semnatară a unui contract colectiv de 

muncă îşi pierde calitatea de organizaţie reprezentativă, orice parte interesată îndreptăţită să negocieze 
respectivul  contract  colectiv  de muncă are dreptul  să solicite  renegocierea contractului  colectiv  de 
muncă în cauză, anterior termenului de expirare a acestuia. Dacă nu se solicită renegocierea, contractul 
colectiv de muncă respectiv rămâne în vigoare până la expirarea termenului pentru care a fost încheiat.

(4)  În  cazul  în  care  pe  parcursul  derulării  unui  contract  colectiv  de  muncă  angajatorul  îşi 
modifică obiectul principal de activitate, îi vor fi aplicabile prevederile contractului colectiv de muncă 
încheiat la nivelul sectorului de activitate în care se încadrează noul obiect principal de activitate”, 
însă, Curtea constată că acest text legal reglementează doar procedura după care se poate contesta 
reprezentativitatea organizaţiilor patronale sau sindicale, neconţinând niciun fel de cerinţe exprese ce 
trebuie îndeplinite pentru îndeplinirea reprezentativităţii la nivel de unitate.

Art. 62, pe care de asemenea, recurenta l-a invocat cu ocazia susţinerii pe fond a recursului, nu 
conţine condiţii ce trebuiesc îndeplinite pentru a se întruni reprezentativitatea la nivel de unitate, acest 
text  legal  reglementând  atribuţiile  organizaţiilor  patronale,  atribuţii  pe  care  acestea  trebuie  să  le 
exercite în vederea realizării scopului pentru care sunt înfiinţate.

Aşa fiind, în temeiul considerentelor mai sus 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 intimatei suma de 1.240 lei  
cheltuieli  de  judecată  în  recurs,  reprezentând  onorariu  avocaţial  justificat  prin  chitanţa  nr. 
2/22.02.2013, aferent contractului de asistenţă juridică nr. 5/2013.

59. Recurs împotriva deciziei pronunţate în recurs. Litigiu de fond 
funciar. Inadmisibilitate 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 551/R din 22 februarie 2013 

Prin  sentinţa  civilă  nr.  2.690 din  data  de  20 iunie  2012 al  Judecătoriei  Zalău,  s-a  admis 
excepţia  lipsei  calităţii  procesuale  active,  invocată  de  pârâţii  COMISIA  LOCALĂ  DE  FOND 
FUNCIAR HERECLEAN, A.T. şi A.V..

S-a respins, ca fiind introdusă de o persoană fără calitate  procesuală  activă,  acţiunea civilă 
formulată  de  reclamanta  SC  U.E.Z.  SA  împotriva  pârâţilor  Comisia  Locală  de  Fond  Funciar 
Hereclean, Comisia Judeţeană Sălaj, L.K.M., R.L.A.A., A.T. şi A. pentru  anularea parţială a titlului de 
proprietate  nr.  1214/112528  emis  la  data  de  07.04.2011  cu  privire  la  suprafaţa  de  360.000  mp, 
anularea întabulării în CF nr. 50944 Hereclean, nr. cad. 50944 a suprafeţei de 360.000 mp şi anularea 
contractului de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 4161/25.05.2011 şi a întabulării acestuia.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că prin titlul de proprietate nr. 
1214/112528 eliberat la data de  07.04.2011 s-a reconstituit dreptul de proprietate după defunctul B.E., 
în favoarea moştenitorilor acestuia L.K.M. şi R.L.A.A.. În prezent, proprietari ai terenului care face 
obiectul prezentei cereri sunt pârâţii A.T. şi A.V., care şi-au întabulat dreptul lor de proprietate în CF 
50944 Hereclean, în baza contractului de vânzare cumpărare autentificat cu nr. 4161/25.05.2011.

Reclamanta a solicitat anularea TP nr. 1214/112528 eliberat la data de  07.04.2011, întrucât 
suprafaţa de 360.000 mp face parte din patrimoniul său.

Potrivit dispoziţiilor art.  III alin. 2 din Legea 169/1997, cererea privind constatarea nulităţii 
absolute a actelor de reconstituire oricăror persoane care justifică un interes legitim în promovarea 
unor astfel  de cereri.  Prin urmare,  calitatea procesuală activă este condiţionată  de justificarea unui 
interes legitim.

Pârâta Comisia Locală de Fond Funciar Hereclean, prin întâmpinare a invocat excepţia  lipsei 
de interes a reclamantului în promovarea prezentei cauze şi excepţia lipsei calităţii procesuale active a 
reclamantei.



Excepţia ce trebuie analizată cu prioritate este cea a lipsei calităţii procesuale active, întrucât 
prin soluţionarea acesteia se determină cadrul procesual în care va fi analizată şi excepţia  lipsei de  
interes a reclamantei.

Calitatea procesuală activă presupune existenţa unei identităţi între reclamant şi cel care este 
titularul dreptului din raportul dedus judecăţii.

Întrucât reclamantul este cel care declanşează procedura judiciară, acestuia îi revine obligaţia 
de a justifica propria calitate procesuală activă.

Reclamanta U.E.Z. SA  a luat fiinţă în urma reorganizării Societăţii Comerciale de Producere a 
Energiei Electrice şi Termice  Electrica SA, conform HG nr. 1091/2001.

La data înfiinţării, capitalul social Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi 
Termice  Electrica SA a fost preluat de U.E.Z. SA, în acesta nefiind inclus nici un bun proprietate a 
Statului(art. 2 alin.2).

La data de 11.02.2002, s-a întocmit  protocolul de predare,  respectiv preluare,  a activului şi 
pasivului de către U.E.Z. SA.

Se menţionează în acest protocol faptul că din patrimoniul societăţii face parte suprafaţa de 
teren de 687.700 mp, care se predă împreună cu instalaţiile tehnologice.

Protocolul  de  predare  şi  nici  un  alt  act  depus  la  dosarul  cauzei  nu  identifică  suprafaţa  de 
687.700 mp.

Pentru acest motiv, reclamanta a promovat acţiune pe rolul Tribunalului Sălaj, făcând obiectul 
dosarului  nr.  338/84/2010,  solicitând ca,  în  urma identificării  suprafeţei  de 43 ha 2800 mp,  să  se 
constate că Statul Român a dobândit prin expropriere terenul în suprafaţă de 43 ha 2800 mp astfel 
identificată şi, la rândul său, reclamanta a dobândit dreptul de proprietate asupra acestei suprafeţe de 
teren  în temeiul art.20  alin.2 din Legea nr.15/1990, pe care a amenajat o haldă de cenuşă şi zgură, cu 
întabularea în cartea funciară.

Prin sentinţa civilă nr. 4063 din data de 23 iunie 2011, pronunţată în dosarul nr. 338/84/2010 al  
Tribunalului Sălaj s-a admis acţiunea reclamantei. Prin  decizia  civilă  nr.  5686/12.12.2011,  sentinţa 
civilă nr. 4063 din data de 23 iunie 2011 a Tribunalului Sălaj a fost casată, iar cauza a fost trimisă spre 
soluţionare Tribunalului Sălaj, secţia civilă.

În rejudecare,  dosarul  a  fost  înregistrat  pe rolul  Tribunalului  Sălaj,  acesta  fiind  în  curs  de 
judecată.

În atare condiţii, la momentul de faţă reclamanta nu a făcut dovada dreptului său de proprietate 
asupra suprafeţei de 43 ha 2800 mp, în perimetrul căreia susţine că ar fi fost emis titlul de proprietate 
al pârâţilor L.K.M. şi R.L.A.A.. În lipsa unei identificări clare a terenului deţinut în proprietate de către 
reclamantă, aceasta nu poate justifica promovarea prezentei acţiuni.

În lipsa justificării unui interes, reclamanta nu are calitatea procesuală activă de a formula nici 
capetele de cerere subsecvente.

Pentru aceste considerente, instanţa de fond a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active, 
invocată de pârâţii  Comisia  Locală de Fond Funciar Hereclean,  A.T. şi A.V. şi a respins ca fiind 
introdusă de o persoană fără calitate  procesuală  activă acţiunea civilă  formulată  de reclamanta SC 
U.E.Z. SA.

Prin decizia civilă nr. 1.142 din 19.12.2012 a Tribunalului Sălaj, s-a admis recursul declarat de 
reclamanta S.C. U.E.Z. S.A. contra sentinţei  civile nr. 2690/20.06.2012 a Judecătoriei Zalău, care a 
fost casată şi s-a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe, Judecătoria Zalău.

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că soluţia primei instanţe de admitere a 
excepţiei invocate şi respingerea acţiunii ca fiind introdusă de o persoană lipsită de calitate procesuală 
activă s-a bazat pe considerentul că reclamanta nu a făcut dovada dreptului său de proprietate asupra 
suprafeţei de 43,28 ha, iar în lipsa unei identificări clare a terenului deţinut în proprietate de către 
reclamantă aceasta nu poate justifica promovarea prezentei acţiuni.

Totodată  în  lipsa  justificării  unui  interes  reclamanta  nu  are  calitate  procesuală  activă  de  a 
formula nici capetele de cerere subsecvente.

Din  modul  de  redactare  a  considerentelor  rezultă  că  instanţa  a  reţinut  pe  de  o  parte  că 
reclamanta nu a făcut dovada dreptului de proprietate asupra terenului litigios, iar pe de altă parte că 
deţine în proprietate teren dar acesta nu este identificat.



În recurs a fost depusă sentinţa civilă nr. 4626/20.09.2012 a Tribunalului Sălaj, prin care s-a 
stabilit  că  reclamanta  dobândit  dreptul  de  proprietate  asupra  unui  teren  în  suprafaţă  de  43,28  ha 
identificat ca fiind înscris în mai multe C.F. din localitatea Panic fiind indicate şi numerele topografice.

Chiar  dacă  sentinţa  susmenţionată  nu este  irevocabilă,  memoriul  tehnic  care  a  stat  la  baza 
acesteia şi care a fost depus şi la dosarul prezentei cauze, identifică din punct de vedere topografic şi 
conţine schiţa terenului asupra căreia reclamanta îşi afirmă dreptul de proprietate.

În cauză s-a solicitat  nu revendicarea terenului litigios (acţiune care într-adevăr ar fi impus 
soluţia adoptată de prima instanţă) ci anularea parţială a titlului de proprietate.

Din cuprinsul cererii de chemare în judecată formulată de reclamant rezultă că  pârâţii nu sunt 
foştii proprietari ai terenului litigios , iar terenul nu ar fi fost la dispoziţia Comunei Locale de Fond 
Funciar.

În motivarea acţiunii iniţiale s-a arătat şi temeiul juridic al acesteia ca fiind dispoziţiile art. III 
lit.a din Legea 18/1991 modificată prin Legea nr. 169/1997.

Rezultă  aşadar  că reclamanta invocă încălcarea unor norme imperative,  prevăzute de legile 
fondului funciar (textul art. III alin.1 din Legea 169/1997 prevăzând expres ce categorii de acte sunt 
lovite  de  nulitate  absolută)  deşi  nu  au  solicitat  expres  constatarea  nulităţii  absolute  a  titlului  de 
proprietate.

În considerarea dispoziţiilor art.84 Cod civil instanţa ar fi trebuit să soluţioneze cererea cu care 
a fost învestită, raportându-se la conţinutul ei.

În speţă fiind vorba de o nulitate absolută ea poate fi invocată de orice persoană interesată.
Nu se poate susţine că reclamanta nu ar avea interes în promovarea acţiunii în condiţiile în care 

a efectuat demersuri pentru obţinerea unui titlu de proprietate pentru terenul litigios.
În consecinţă, în mod greşit, cu aplicarea greşită a legii prima instanţă a admis excepţia lipsei  

calităţii procesuale active a reclamantei soluţionând astfel acţiunea pe excepţie.
Pentru considerentele prevăzute în temeiul art.312 alin.1 şi 5 Cod procedură civilă, s-a admis 

recursul, s-a casat sentinţa recurată şi s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de fond.
Împotriva acestei decizii,  pârâţii A.T. şi A.V. au declarat recurs, în termen legal, solicitând 

instanţei admiterea acestuia, casarea hotărârii atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare în apel, cu 
obligarea reclamantei intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea  recursului,  pârâţii  au învederat  instanţei  că împotriva  sentinţei  primei  instanţe 
calea de atac este apelul, aşa cum în mod corect a apreciat judecătorul fondului.

Prin  cererea  introductivă,  reclamanta  a  solicitat  instanţei  anularea  unui  titlu  de  proprietate 
precum şi anularea subsecventă a unui contract autentic de vânzare-cumpărare a cărui valoare este de 
120.000 lei, motiv pentru care sentinţa primei instanţe este supusă apelului potrivit art. 2821 C.pr.civ., 
valoarea contractului depăşind pragul de 100.000 lei.

În opinia pârâţilor recurenţi, singura variantă corectă faţă de toate părţile este alegerea căilor de 
atac care asigură o mai bună protecţie a drepturilor părţilor şi este preferabil ca, în acest caz, să se 
opteze pentru apel urmat de recurs.

Art. 17 C.pr.civ. nu poate fi preluat prin analogie în materia căilor de atac, deoarece excepţiile 
sunt de strictă interpretare, iar în sistemul căilor de atac, legiuitorul nu a prevăzut nicio prorogare şi 
părţile litigiului nu pot fi private de un grad de jurisdicţie.

Prin urmare, calea de atac împotriva sentinţei primei instanţe este apelul, astfel încât în speţă 
devin incidente dispoziţiile art. 304 pct. 1 C.pr.civ., precum şi art. 54 alin. 2 din Legea nr. 304/2004.

Reclamanta intimată S.C. U.E.Z. S.A. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
recursului,  menţinere  hotărârii  atacate,  precum  şi  obligarea  recurenţilor  la  plata  cheltuielilor  de 
judecată.

În susţinerea  poziţiei procesuale, reclamanta intimată a arătat că în conformitate cu prevederile 
art. 299 coroborat cu art. 377 C.pr.civ., recursul declarat împotriva unei decizii irevocabile pronunţată 
de o instanţă de recurs este inadmisibil, iar o asemenea hotărâre nu este susceptibilă de a fi atacată cu 
recurs. Pentru acest motiv s-au respectat dispoziţiile referitoare la compunerea completului de judecată 
astfel încât se impune respingerea recursului.

Pârâţii  intimaţi  COMISIA  LOCALĂ  DE  FOND  FUNCIAR  HERECLEAN,  COMISIA  
JUDEŢEANĂ DE FOND FUNCIAR SĂLAJ, L.K.M. şi R.L.A.A.,  deşi  legal citaţi,  nu şi-au delegat  
reprezentant în instanţă şi nu au depus întâmpinare care să-şi exprime poziţia procesuală.



Analizând excepţia inadmisibilităţii recursului, Curtea reţine următoarele:
Art.137 alin.1 C.pr.civ. statuează 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. 
Potrivit prevederilor art. 137 alin. 1 C.pr.civ., Curtea se va pronunţa mai întâi asupra excepţiei 

inadmisibilităţii recursului invocată atât de reclamanta intimată S.C. U.E.Z. S.A prin întâmpinare, cât 
şi de instanţă din oficiu, excepţie de procedură care face de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în 
fond a recursului.

Astfel, prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Judecătoria Zalău sub nr. 3749 din 
data  de  30.06.2011, precizată  în cursul judecăţii,  reclamanta SC U.E.Z. SA a chemat în judecată 
pârâţii Comisia Locală de Fond Funciar Hereclean, Comisia Judeţeană Sălaj, L.C.M., R.L.A.A., A.T. 
şi A.V., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună: anularea parţială a titlului 
de proprietate nr. 1214/112528 emis la data de 07.04.2011 în favoarea pârâţilor L.C.M. şi R.L.A.A., cu 
privire  la  suprafaţa  de  360.000 mp teren  păşune pe  amplasamentul  trecut  la  poziţia  1  extravilan; 
anularea întabulării în CF nr. 50944 Hereclean, nr. cad. 50944 a suprafeţei de 360.000 mp; anularea 
contractului de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 4161/25.05.2011 încheiat între pârâţii L.C.M., 
R.L.A.A., în calitate de vânzători şi pârâtul A.T., în calitate de cumpărător, precum şi a întabulării în 
CF a dreptului de proprietate.

În drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea civilă pe dispoziţiile art.4, art.8 art. III lit. a din 
Legea nr.18/1991 modificată şi completată prin Legea nr.169/1997, Legea nr.247/2005.

Art. III alin.1 lit.a din Legea nr.169/1997, astfel cum a  fost modificată de pct. 1 al articolului  
unic, Titlul V din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, prevede următoarele: 

         „Sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispoziţiilor legislaţiei civile, aplicabile la data  
încheierii actului juridic, următoarele acte emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 
18/1991,  Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
celor  forestiere,  solicitate  potrivit  prevederilor  Legii  fondului  funciar  nr.  18/1991 şi  ale  Legii  nr. 
169/1997, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentei legi:

    a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor 
care nu erau îndreptăţite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum sunt:

    (i)  actele  de reconstituire  în  favoarea unor persoane care nu au avut  niciodată teren în 
proprietate predat la cooperativa agricolă de producţie sau la stat sau care nu au mostenit asemenea 
terenuri;

    (ii)  actele  de  reconstituire  şi  constituire  în  favoarea  altor  persoane  asupra  vechilor 
amplasamente  ale  foştilor  proprietari,  solicitate  de  către  aceştia,  în  termen  legal,  libere  la  data 
solicitării, în baza Legii nr. 18/1991 pentru terenurile intravilane, a Legii nr. 1/2000 şi a prezentei legi, 
precum şi actele de constituire pe terenuri scoase din domeniul public în acest scop;

    (iii) actele de reconstituire şi constituire a dreptului de proprietate în favoarea altor persoane 
asupra terenurilor proprietarilor care nu au fost înscrişi în cooperativa agricolă de producţie, nu au 
predat terenurile statului sau acestea nu au fost preluate de stat prin acte translative de proprietate;

    (iv) actele de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate emise după eliberarea 
titlului  de  proprietate  fostului  proprietar  pe  vechiul  amplasament,  transcris  în  registrele  de 
transcripţiuni şi inscriptiuni sau, după caz, intabulat în cartea funciară, precum şi actele de înstrăinare 
efectuate în baza lor;

    (v) actele de reconstituire şi constituire a dreptului de proprietate în măsura în care au depăşit 
limitele de suprafaţa stabilite de art. 24 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991;

    (vi) actele de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unor terenuri forestiere pentru 
persoanele care nu au deţinut anterior în proprietate astfel de terenuri.

Potrivit  art.  III  alin.  2^4   din  Legea  nr.169/1997,  în  cazul  unor  înstrăinări  succesive  ale 
terenurilor,  cel  care  a  vândut  terenul  pe  baza  titlului  constatat  nul  este  obligat  sa  remită  preţul 
actualizat fostului proprietar rămas fără teren.

Titlul  XIII  al  Legii  nr.247/2005  intitulat  „Accelerarea  judecaţilor  în  materia  restituirii 
proprietăţilor  funciare”  prevede  în  art.1  următoarele:  „În  scopul  accelerării  judecării  plângerilor, 
contestaţiilor şi a altor litigii apărute în urma aplicării Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, 
cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  precum  şi  ale  Legii  nr.  1/2000  pentru  reconstituirea 
drepturilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor 



Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 16/1997, cu modificările şi completările ulterioare, 
numite în continuare procese funciare, procedura în fata instanţelor judecătoreşti se va efectua conform 
prevederilor acestui titlu, care se vor completa cu cele ale Codului de procedura civilă.

Conform art. 5 alin.1 din acelaşi act normativ, hotărârile pronunţate de instanţele judecătoreşti 
în  procesele  funciare  în  prima  instanţa  sunt  supuse  numai  recursului.  Hotărârile  definitive  şi 
irevocabile susceptibile de înscriere în cartea funciară sunt comunicate din oficiu de către instanţa de 
judecata birourilor de carte funciară.

Sentinţa civilă nr. 2.690 din data de 20 iunie 2012 a Judecătoriei Zalău a fost dată cu drept de 
apel în termen de 15 zile de la comunicare astfel că reclamanta SC U.E.Z. SA a declarat apel împotriva 
acestei hotărâri judecătoreşti.

Prin încheierea civilă pronunţată în şedinţa publică din 27.11.2012, tribunalul a pus în discuţia 
părţilor calificarea căii de atac exercitată de reclamantă şi a recalificat calea de atac din apel, în recurs.

Având în vedere că petitul principal al cererii de chemare în judecată respectiv anularea parţială 
a titlului de proprietate nr. 1214/112528 emis la data de 07.04.2011 în favoarea pârâţilor L.C.M. şi 
R.L.A.A., cu privire la suprafaţa de 360.000 mp teren păşune pe amplasamentul trecut la poziţia 1 
extravilan reprezintă o cerere în materia fondului funciar, iar restul petitelor sunt accesorii, în sensul că 
rezolvarea lor depinde de soluţia dată capătului de cerere principal, Curtea constată că în mod legal 
tribunalul  a  recalificat  calea  de atac  declarată  de  reclamantă  din apel,  în  recurs,  fiind  nerelevantă 
valoarea  obiectului  contractului  de  vânzare  cumpărare  de  120.000  lei  întrucât  dispoziţiile 
art.2821C.pr.civ. nu sunt incidente în speţă.

În conformitate cu prevederile art.299 din C.pr.civ. „Hotărârile date fără drept de apel, cele  
date  în  apel,  precum  şi,  în  condiţiile  prevăzute  de  lege,  hotărârile  altor  organe  cu  activitate  
jurisdicţională  sunt  supuse  recursului.  Dispoziţiile  art.  282  alin.  2  sunt  aplicabile  în  mod  
corespunzător.

Recursul se soluţionează de către instanţa imediat superioară celei care a pronunţat hotărârea  
în apel.”

Art.377 alin.2 pct.4 C.pr.civ. stabileşte că, sunt hotărâri irevocabile:  hotărârile date în recurs  
chiar dacă prin acestea s-a soluţionat fondul pricinii.

Din analiza acestor norme legale rezultă că obiectul recursului, cale extraordinară de atac, este 
reglementat în mod expres, fie în legea de procedură civilă, fie în legi speciale, cum este în speţă art. 5  
din  TITLUL XIII  -  Accelerarea  judecaţilor  în  materia  restituirii  proprietăţilor  funciare  -  al  Legii 
nr.247/2005 potrivit căruia „Hotărârile pronunţate de instanţele judecătoreşti în procesele funciare în 
prima instanţă sunt supuse numai recursului”.

În acest context şi contrar susţinerilor pârâţilor, exercitarea căilor de atac este guvernată de 
principiul legalităţii potrivit căruia căile de atac sunt instituite prin lege, ceea ce înseamnă că o hotărâre 
judecătorească nu poate fi  atacată  pe alte căi decât cele expres prevăzute de lege,  părţile  neavând 
dreptul sau posibilitatea  de a alege ele însele calea de atac..

Legalitatea  căilor  de  atac  este  totodată  şi  o  regulă  cu  valoare  de  principiu  constituţional,  
consacrat în art.129 din Constituţia României, conform căruia: „Împotriva hotărârilor judecătoreşti,  
părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile legii”.

Prin  urmare,  proclamând  dreptul  părţilor  interesate  şi  al  Ministerului  Public  de  a  ataca 
hotărârile judecătoreşti, textul constituţional arată însă, că aceasta se poate face numai  „în condiţiile  
legii”, evocând astfel nu numai faptul că mijloacele procesuale de atac a hotărârilor judecătoreşti sunt 
cele prevăzute de lege, dar şi că exercitarea însăşi a acestora trebuie să se realizeze în condiţiile legii.

Legalitatea  căilor  de  atac  implică  totodată  şi  consecinţa  că  menţiunea  greşită  făcută  în 
dispozitivul hotărârii care se atacă nu acordă părţii o cale de atac pe care legea însăşi n-a prevăzut-o 
sau, dimpotrivă, nu-i răpeşte părţii calea de atac pe care legea i-a conferit-o.

În  prezenta  cauză  calea  de  atac  prevăzută  de  legea  specială,  art.  5  din  TITLUL  XIII  - 
Accelerarea judecaţilor în materia restituirii  proprietăţilor funciare -al Legii  nr.247/2005, împotriva 
sentinţei judecătoriei  este recursul care a fost soluţionat prin decizia civilă nr. 1142 din 19.12.2012 a 
Tribunalului Sălaj.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis în mod constant că limitările dreptului de acces 
la un tribunal – componentă a garanţiilor unui proces echitabil – cuprinse în marja de apreciere, lăsată 



de prevederile Convenţiei şi de jurisprudenţa organelor sale la dispoziţia statelor, cuprinde şi condiţiile 
în care poate fi atacată o hotărâre a unei instanţe de fond.

În  măsura  în  care  neîndeplinirea  unei  asemenea  condiţii  se  datorează  culpei  titularului 
exerciţiului căii de atac, el poate fi decăzut din posibilitatea de a o pune în realizare.

De asemenea, deşi art.6 paragraful 1 din Convenţia europeană nu obligă statele ca, în materie 
extrapenală, să asigure accesul la dublul grad de jurisdicţie, totuşi, dacă asemenea jurisdicţii există, 
garanţiile instituite de acest text trebuie respectate, în vederea asigurării dreptului de acces efectiv la un 
tribunal.

Având în vedere că decizia atacată de pârâţi a fost dată în recurs, Curtea constată că recursul 
pârâţilor  este inadmisibil  deoarece acesta tinde să atace cu recurs o hotărâre dată de o instanţă de 
recurs, ceea ce nu poate fi primit, considerent pentru care în temeiul textelor legale mai sus arătate va 
admite  excepţia  inadmisibilităţii  invocată  atât  de  reclamanta  intimată  prin  întâmpinare,  cât  şi  din 
oficiu.

Susţinerea  reprezentantului  pârâţilor  cu  ocazia  cuvântului  asupra  excepţiei  inadmisibilităţii 
privitoare la respectarea jurisprudenţei  completului  de judecată   prin raportare la decizia  civilă  nr. 
4994/R/29.11.2012 a Curţii de Apel Cluj, nu poate fi reţinută întrucât nu există nicio similitudine între 
obiectul acestei cauze şi obiectul prezentei cereri de chemare în judecată. 

Pentru aceste considerente de drept, Curtea, în temeiul art. 312 alin. 1 C.pr.civ., va respinge ca 
inadmisibil  recursul  declarat  de  pârâţii  A.T.  şi  A.V.  împotriva  deciziei  civile  nr.  1.142  din  19 
decembrie 2012 a Tribunalului Sălaj, pe care o va menţine.

În conformitate cu dispoziţiile art. 316 coroborat cu art. 274 alin. 1 C.pr.civ., Curtea va obliga 
recurenţi,  aflaţi  în  culpă  procesuală,  să  plătească  intimatei  S.C.  U.E.Z.  S.A.  suma  de  2.400  lei,  
cheltuieli de judecată în recurs reprezentând onorariu avocaţial dovedit prin chitanţa anexată la f.38 din 
dosar.

60. Personal didactic. Reîncadrarea potrivit Legii-cadru nr. 284/2010 şi 
a Legii nr. 285/2010, cu luarea în considerare a dispoziţiilor Legii nr. 221/2008

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 401/R din 11 februarie 2013 

Prin  cererea  înregistrată  pe  rolul  Tribunalului  Cluj  la  data  de  18.06.2012,  reclamantul 
Sindicatul Salariaţilor … Turda i-a chemat în judecată pe pârâţii Colegiul Tehnic … Turda, Consiliul 
Local al municipiului Turda şi Primarul municipiului Turda.

Reclamantul a solicitat instanţei să îi oblige pe pârâţi la: reîncadrarea membrilor de sindicat în 
numele cărora a fost formulată acţiunea cu începere de la data  de 01.01.2010 potrivit Legii cadru nr. 
330/2009, luând în considerare dispoziţiile  în materia  salarizării  prevăzute de Legea nr.  221/2008; 
reîncadrarea membrilor de sindicat în numele cărora a fost formulată acţiunea cu începere de la data 
de 01.01.2011 potrivit Legii cadru nr. 284/2010 şi Legii nr. 285/2010 luând în considerare dispoziţiile 
în  materia  salarizării  prevăzute  de  Legea  nr.  221/2008;  calculul  şi  plata  diferenţelor  neacordate, 
rezultate  din neaplicarea  Legii  nr.  221/2008 şi  a Legii  nr.  330/2009, reprezentând diferenţa dintre 
drepturile  salariale  efectiv  încasate   şi  cele  cuvenite  în  conformitate  cu  prevederile  acestor  acte 
normative, pentru perioada 01.01.2010-31.12.2010; calculul şi plata diferenţelor de drepturi salariale 
neacordate,  rezultate  din  neaplicarea  Legii  nr.  221/2008  a  Legii  cadru  nr.  284/2010  şi  Legii  nr. 
285/2010,  reprezentând  diferenţa  dintre  drepturile  salariale  efectiv  încasate  şi  cele  cuvenite  în 
conformitate cu prevederile acestor acte, începând cu data de 01.01.2011 şi până la zi, actualizate în 
funcţie de coeficientul de inflaţie la data efectivă a plăţii.

Prin sentinţa civilă nr.12044/12.11.2012, pronunţată de Tribunalul Cluj  s-a respins excepţia 
lipsei  calităţii  procesuale  pasive  invocată  de  pârâţii  PRIMARUL  MUNICIPIULUI  TURDA  şi 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA, ca fiind neîntemeiată.

S-a admis în parte în parte cererea formulată de reclamantul Sindicatul … în numele membrilor 
de sindicat S.S. ş.a., şi în consecinţă:

A  fost  obligat  pârâtul  COLEGIUL  TEHNIC  …  TURDA,  în  calitate  de  angajator,  la 
reîncadrarea membrilor de sindicat în numele cărora a fost formulată acţiunea cu începere de la data 



de 01.01.2010 potrivit Legii cadru nr. 330/2009, luând în considerare dispoziţiile în materia salarizării 
prevăzute de Legea nr. 221/2008;

A  fost  obligat  pârâtul  COLEGIUL  TEHNIC  …  TURDA,  în  calitate  de  angajator,  la 
reîncadrarea membrilor de sindicat în numele cărora a fost formulată acţiunea cu începere de la data 
de 01.01.2011 potrivit Legii cadru nr. 284/2010 şi Legii nr. 285/2010 luând în considerare dispoziţiile 
în materia salarizării prevăzute de Legea nr. 221/2008; 

A fost obligat pârâtul COLEGIUL TEHNIC … TURDA, în calitate de angajator, la calculul şi  
plata diferenţelor de neacordate, rezultate din neaplicarea Legii nr. 221/2008 şi a Legii nr. 330/2009, 
reprezentând diferenţa dintre drepturile salariale efectiv încasate  şi cele cuvenite în conformitate cu 
prevederile acestor acte normative, pentru perioada 01.01.2010-31.12.2010 actualizate în funcţie de 
coeficientul de inflaţie la data efectivă a plăţii.

A fost obligat pârâtul COLEGIUL TEHNIC … TURDA, în calitate de angajator, la calculul şi  
plata diferenţelor de drepturi salariale neacordate, rezultate din neaplicarea Legii nr. 221/2008, a Legii 
cadru nr. 284/2010 şi a Legii nr. 285/2010, reprezentând diferenţa dintre drepturile salariale efectiv 
încasate şi cele cuvenite în conformitate cu prevederile acestor acte, începând cu data de 01.01.2011 şi 
până în data de 12.05.2011, actualizate în funcţie de coeficientul de inflaţie la data efectivă a plăţii.

Au fost obligaţi pârâţii PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA şi CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI TURDA la alocarea fondurilor necesare plăţii drepturilor salariale obiect al prezentei 
cauze.

A fost respinsă acţiunea reclamanţilor în ceea priveşte pretenţiile aferente perioadei 13.05.2011 
la zi, ca neîntemeiată.

S-a luat act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.
Pentru a pronunţa soluţia menţionată, Tribunalul a avut în vedere următoarele:
Excepţiile lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Consiliul Local al Municipiului Turda  

si Primarul Municipiului Turda sunt nefondate, întrucât aceştia au calitatea de finanţatori ai unităţili de 
învăţământ pârâte.

În ceea ce priveşte fondul cauzei, instanţa a reţinut că membrii de sindicat în numele cărora a 
fost formulată acţiunea au fost angajaţi ca personal didactic al pârâtei Colegiul Tehnic dr. I. Raţiu 
Turda în perioada pentru care solicită plata drepturilor salariale restante.

Potrivit  adeverinţelor depuse la dosar, drepturile salariale ale reclamanţilor au fost calculate 
fără ca aceştia să beneficieze de reîncadrarea și plata salariului conform Legii nr. 221/2008 și a celor 
dispuse prin sentința nr. 3238/05.10.2010, pronunțată de Tribunalul Cluj.

În drept, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis, prin decizia pronunţată în interesul legii nr. 
3/2011,  în sensul că dispoziţiile  Ordonanţei  Guvernului  nr.  15/2008, astfel  cum a fost  aprobată şi 
modificată  prin Legea  nr.  221/2008,  ca efect  al  deciziilor  Curţii  Constituţionale  prin care  au fost 
declarate neconstituţionale ordonanţele de urgenţă ale Guvernului nr. 136/2008, nr. 151/2008 şi nr. 
1/2009, constituie temei legal pentru diferenţa dintre drepturile salariale cuvenite funcţiilor didactice 
potrivit acestui act normativ şi drepturile salariale efectiv încasate, cu începere de la 1 octombrie 2008 
şi până la data de 31 decembrie 2009.

Totodată, aceeași instanță, prin decizia pronunţată în interesul legii nr. 11/2012  a stabilit că, în 
interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. 6 din Ordonanţa 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 şi ale art. 30 din Legea-cadru 
nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, personalul didactic 
din învăţământ aflat în funcţie la data de 31 decembrie 2009 are dreptul, începând cu data de 1 ianuarie 
2010, la un salariu lunar calculat în raport cu salariul de bază din luna decembrie 2009, stabilit  în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor 
acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008. 

Aceste decizii sunt obligatorii pentru instanţele de judecată conform art. 330 indice 7 alineatul 
4 din Codul de procedură civilă.

Astfel, în cuprinsul deciziei nr. 11/2012 s-a constat că, din dispoziţiile Legii nr. 330/2009 și ale 
OUG nr. 1/2010, rezultă că reîncadrarea personalului didactic din învăţământ la data de 1 ianuarie 
2010 urma a se realiza luând în calcul salariul de bază la care ar fi fost îndreptăţit acesta la data de  
31 decembrie 2009, ceea ce reprezintă dreptul recunoscut şi ocrotit de lege. 



S-a reținut,  totodată,  că drepturile  salariale  fac parte din conţinutul  complex al  dreptului la 
muncă, iar aceste drepturi intră în sfera dreptului de proprietate reglementat de art. 1 din Protocolul nr.  
1 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale,  astfel cum 
rezultă din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, amintindu-se că, în Cauza De Santa 
contra  Italiei  (Hotărârea  din  2  septembrie  1997,  Rec.,  1997-V,  p.  1663,  pct.  18),  în  contextul 
aplicabilităţii art. 6 paragraful 1 din Convenţie, Curtea a reţinut că plata salariului este un drept "pur 
patrimonial",  iar  în  Cauza  Vilho  Eskelinen  şi  alţii  împotriva  Finlandei  (Cererea  nr.  63.235/00, 
Hotărârea din 19 aprilie 2007, paragraful 94), aceasta subliniază că în Convenţie nu se conferă dreptul 
de a primi în continuare un salariu cu o anumită valoare şi nu este suficient ca un reclamant să se  
bazeze  pe existenţa  unei  "contestaţii  reale"  sau a  unei  "plângeri  credibile",  dar  o  creanţă  poate  fi 
considerată drept o "valoare patrimonială", în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1, atunci când are o bază 
suficientă în dreptul intern, de exemplu, atunci când este confirmată de o jurisprudenţă bine stabilită a 
instanţelor (Kopecky împotriva Slovaciei, Hotărârea din 28 septembrie 2004. Rec., 2004-IX, p. 144, 
pct.  45-52).  S-a mai  reținut  hotărârea  pronunţată  în  Cauza  Draon împotriva  Franţei  (nr.  1.513/03, 
paragraful  65,  CEDO  2005-IX),  citată  şi  în  Cauza  Viaşu  împotriva  României  (Hotărârea  din  9 
decembrie  2008,  publicată  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  361 din  29  mai  2009, 
paragraful 58), conform căreia noţiunea de "bunuri" poate cuprinde atât "bunuri actuale", cât şi valori 
patrimoniale, inclusiv, în anumite situaţii bine stabilite, creanţe al căror titular demonstrează că acestea 
au o bază suficientă în dreptul intern şi în virtutea cărora reclamantul poate pretinde că are cel puţin o 
"speranţă legitimă" să obţină exercitarea efectivă a unui drept de proprietate. 

Înalta  Curte  de  Casaţie  şi  Justiţie  a  concluzionat  că  stabilirea  drepturilor  salariale  ale 
personalului  din  învăţământ  prin  raportarea  la  o  valoare  de  referinţă  redusă,  în  contextul  în  care 
demersurile legislative anterioare de reducere a acestei valori de referinţă au fost apreciate ca fiind 
contrare Constituţiei  României prin decizii  ale Curţii Constituţionale, iar Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie,  prin  decizia  de recurs  în  interesul  legii,  a  adoptat  o modalitate  de interpretare  şi  aplicare 
unitară a prevederilor legale, poate reprezenta o ingerinţă a autorităţilor publice în exercitarea dreptului 
la  respectarea  bunului,  care  nu  păstrează  un  echilibru  just  între  cerinţele  interesului  general  şi 
imperativele apărării drepturilor fundamentale ale omului, în sensul celei de-a doua fraze a primului 
paragraf al articolului 1 din Protocolul nr. 1. 

În  consecinţă,  tribunalul  a  reţinut  că,  pentru  perioada  anterioară  datei  de  31.12.2010, 
interpretarea  succesiunii  textelor  legale  a  fost  efectuată  de Înalta  Curte  de Casaţie  şi  Justiţie  prin 
decizii căreia această instanţă este obligată să li se conformeze.

În ceea ce privește perioada de după data de 01.01.2011 instanţa a apreciat că acţiunea este în 
parte întemeiată.

Astfel, la baza deciziei în interesul legii nr. 11/2012 a stat în esenţă considerentul că potrivit art. 
30 alin. (5) din Legea nr. 330/2009, în anul 2010, personalul aflat în funcţie la 31 decembrie 2009 îşi 
va păstra salariul avut în luna decembrie 2009, fără a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor 
de personal, iar potrivit art. 6 din acelaşi text de lege, pentru persoanele ale căror sporuri cu caracter 
permanent acordate în luna decembrie 2009 nu se mai regăsesc în anexele la lege sau nu au fost incluse 
în salariile de bază, în soldele funcţiilor de bază sau, după caz, în îndemnizaţiile lunare de încadrare,  
sumele corespunzătoare acestor sporuri vor fi avute în vedere în legile anuale de salarizare, până la 
acoperirea integrală a acestora. 

Instanţa a constatat  că, similar cu art. 30 alin. 5 din Legea nr. 330/2009, art.  din Legea nr. 
285/2010 pentru salarizarea pentru anul 2011, se raportează la salariul din luna octombrie 2010 (care, 
după cum a reţinut Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, se raportează la cel din luna decembrie 2009), 
astfel că, se impune concluzia că şi după data de 01.01.2011 membrii de sindicat în numele cărora a 
fost formulată acţiunea sunt îndreptăţiţi la calcularea salariului în condiţiile prevăzute de Legea nr. 
221/2008. 

Cu toate acestea,  instanţa  a reţinut că membrii  de sindicat  sunt îndreptăţiţi  la calcularea în 
conformitate  cu  prevederile  cuprinse  în  Legea  nr.  221/2008  a  salariului  doar  până  în  data  de 
13.05.2012, dată la care a intrat în vigoare Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 
2011 a personalului didactic şi auxiliar din învăţământ, care a instituit un nou sistem de salarizare a  
personalului din învăţământ şi nu face referire la vreun cuantum anterior al salariului. 



Pentru aceste  motive,  întrucât  membrii  de sindicat  nu şi-au primit  toate  drepturile  salariale 
stabilite şi recunoscute prin actele normative anterior menționate, tribunalul a admis în parte cererea, 
respingând ca neîntemeiată acţiunea reclamantului pentru perioada de după data de 13.05.2011 la zi.

De  asemenea,  ținând  cont  că,  potrivit  art.  16  din  HG  2192/2004,  finanţarea  unităţilor  de 
învăţământ  preuniversitar  de  stat  se  asigură  din  fonduri  alocate  prin  bugetele  locale  ale  unităţilor 
administrativ-teritoriale în a căror rază îşi desfăşoară activitatea, de la bugetul de stat si din alte surse, 
potrivit legii, iar art. 36 al. 4 din Legea nr. 215/2001 prevede că consiliul local aprobă, la propunerea 
primarului, bugetul local, iar potrivit art. 23 al. 1 din aceeaşi lege autorităţile administraţiei publice 
prin care se realizează autonomia locală în comune, oraşe şi municipii sunt consiliile locale, comunale,  
orăşeneşti  şi  municipale,  ca  autorităţi  deliberative  şi  primarii,  ca  autorităţi  deliberative,  instanţa  a 
obligat pârâţii Consiliul Local al municipiului Turda şi Primarul Municipiului Turda să aloce sumele 
necesare plăţii drepturilor solicitate.

Având în vedere manifestarea expresă de voinţă a reclamantului în acest sens, s-a luat act că nu 
s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâtul Primarul Municipiului Turda, solicitând 
admiterea recursului, cu consecinţa modificării sentinţei civile atacate in sensul respingerii in totalitate 
a acţiunii fata de Primarul Municipiului Turda. 

Acesta învederează că nu a avut raporturi de muncă sau raporturi de serviciu cu reclamanţii.  
Sursele  de finanţare ale  drepturilor  salariale  din învăţământ  nu sunt alocate  de la  bugetul  local  al 
unităţilor  administrativ  teritoriale,  ci  de  la  bugetul  de  stat.  Obligativitatea  alocării  sumelor  revine 
MECTS.

Din  interpretarea  dispoziţiilor  art.  101 şi  art.  104 al.  1,5  din  Legea  nr.  1/2011,  rezultă  că 
finanţarea  cheltuielilor  de personal  ale  unităţilor  de  învăţământ  se  asigură  prin  bugetele  unităţilor 
administrative şi nu din acestea.

De asemenea, face trimiteri la dispoziţiile din Legea nr. 500/2002 şi la practica judiciară în 
materie,  menţionând  decizia  pronunţata  de  către  Curtea  de  Apel  Cluj  in  dosarul  civil  nr. 
8495/117/2011.

In drept, invocă dispoziţiile: art. 3042, pct.8 si 9 ale art. 3041 C.pr.civ. 
Prin notele  de şedinţă depuse la data de 05.02.2013, intimatul  reclamant  s-a opus admiterii 

recursului.
Nu au fost administrate probe noi.
Recursul este nefondat.
În raport de caracterul obligatoriu al Deciziei nr. 3 din 04.04.2011, referitoare la recursul în 

interesul legii, privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, 
pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, publicată în Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 350 din 
19.05.2011,  Curtea apreciază ca fiind nefondate criticile recurentului privitoare la dispoziţia instanţei 
de  fond  de  obligare  a  acestuia  la  alocarea  sumelor  necesare  plăţii  drepturilor  salariale  cuvenite 
reclamanţilor.

Cum pretenţiile deduse judecăţii privesc plata pentru membrii de sindicat a drepturilor salariale 
calculate  conform  Legii  nr.  221/2008,  raporturile  dintre  părţi  sunt  guvernate,  atât  de  Legea 
învăţământului  nr.  84/1995 -  pentru pretenţiile  anterioare datei  de 09.02.2011, cât  şi  de Legea nr. 
1/2011, pentru pretenţiile ulterioare, până la data de 13.05.2011.

Astfel, reţine că potrivit dispoziţiilor art. 167 din Legea nr. 84/1995 (act normativ în vigoare în 
perioada pentru care se solicită drepturile băneşti) finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ de stat 
(care include şi cheltuielile de personal) este asigurată  prin bugetul local al unităţii  administrativ-
teritoriale pe  a  cărui  rază  îşi  desfăşoară  activitatea,  din  sumele  defalcate  din  unele  venituri  ale 
bugetului de stat şi din alte venituri ale bugetelor locale. 

Se observă faptul că asigurarea cheltuielilor de personal se face în cadrul finanţării de bază, din 
sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi din alte venituri ale bugetelor locale.

Aceste considerente sunt valabile şi raportat la dispoziţiile art. 104 din Legea nr. 1/2011 (legea 
în  vigoare  la  data  promovării  acţiunii  şi  pentru  ultima  parte  a  intervalului  pentru  care  se  solicită 
drepturi,  în timp ce Legea nr. 84/1995 era în vigoare anterior,  pentru perioada de până la data de 
13.05.2011), similare în ce priveşte chestiunea finanţării unităţilor din învăţământul preuniversitar şi 
care  prevăd  că  finanţarea  de  bază  pentru  cheltuielile  cu  salariile,  sporurile,  indemnizaţiile  şi  alte 



drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, se asigură din 
bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi alte venituri ale bugetului de stat, 
prin bugetele locale.   

Drept  urmare,  sursa  din  care  trebuie  plătite  drepturile  salariale  neacordate  în  mod  nelegal 
reclamantei rămâne tot bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale de care aparţine unitatea de 
învăţământ, fiind fără relevanţă din ce venituri se constituie sumele necesare pentru această plată.

Este adevărat că în sensul prevederilor art. 14 din C. muncii coroborat cu dispoziţiile art. 11 
alin. 5 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (dispoziţii menţinute în esenţă în 
Legea nr. 1/2011), calitatea de angajator aparţine unităţii  de învăţământ şi, prin urmare,  acesteia îi 
revine  în  primul  rând  obligaţia  de  a  efectua  calculul  şi  plata  drepturilor  de  natură  salarială,  însă 
îndeplinirea acestei obligaţii este dependentă de asigurarea finanţării corespunzătoare de la bugetul de 
stat  şi  de  la  bugetele  unităţilor  administrativ-teritoriale.  Or,  pentru  aceasta  sunt  prevăzute,  prin 
dispoziţii legale speciale, atribuţii specifice în sarcina altor instituţii, printre care şi consiliile locale ale 
unităţilor administrativ teritoriale.

Curtea constată că recurentul Primarul Municipiului Turda a fost chemat în judecată în calitate 
de ordonator principal de credite al bugetului municipiului, conform art. 63 alin. (4) lit. a) din Legea 
nr. 215/2001 şi, în mod evident, în calitate de reprezentant al unităţii administrativ teritoriale, art. 62 
alin.  1  din  Legea  administraţiei  publice  locale  prevăzând  expres  că  „primarul  reprezintă  unitatea 
administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române 
ori străine, precum şi în justiţie”, cele două atribuţii neputând fi disociate.

În  conformitate  cu  dispoziţiile  art.  16  din  HG  nr.  2192/2004  pentru  aprobarea  Normelor 
metodologice  privind  finanţarea  şi  administrarea  unităţilor  de  învăţământ  preuniversitar  de  stat 
„cheltuielile privind finanţarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat se asigură din bugetele 
locale  ale  unităţilor  administrativ  teritoriale  în  a  cărora  rază  acesta  îşi  desfăşoară  activitatea,  cu 
excepţia cheltuielilor suportate de la bugetul de stat”.

 Conform prevederilor art. 33 din H.G. nr. 2192/2004, în procesul de fundamentare a 
deciziilor cu privire la volumul fondurilor alocate învăţământului, în subordinea Ministerului Educaţiei 
şi Cercetării şi a consiliilor locale funcţionează organisme consultative de specialitate cu atribuţii în 
acest domeniu.

Conform lit. c) a aceluiaşi articol, la nivelul fiecărei localităţi funcţionează o comisie locală de 
finanţare  a  învăţământului  preuniversitar  constituită  prin  hotărâre  a  consiliului  local,  iar  pe  baza 
propunerilor  comisiei  locale  de finanţare,  consiliile  locale  ale  comunelor,  oraşelor,  municipiilor  şi 
sectoarelor  municipiului  Bucureşti  aprobă  şi  comunică  unităţilor  de  învăţământ  de  pe  raza  lor 
teritorială nivelul costurilor pe preşcolar/elev pentru finanţarea acestora şi solicită fiecărei unităţi de 
învăţământ proiectele de buget pentru anul financiar următor.

În raport de prevederile legale menţionate mai sus se constată că recurentul are atribuţii chiar în 
procesul de stabilire a fondurilor ce se impun a fi alocate învăţământului, astfel că nu se poate reţine că 
nu are calitate procesuală pasivă în cererea de obligare la alocarea sumelor de bani necesare plăţii 
drepturilor salariale solicitate prin prezenta acţiune.

Este  de  menţionat  că  tribunalul  nu  a  obligat  pârâtul  recurent  la  plata  drepturilor  salariale 
solicitate din veniturile proprii ale unităţii administrativ teritoriale, ci la alocarea fondurilor necesare 
din bugetul local, fondurile din care se constituie bugetul local, respectiv destinaţia acestor fonduri, 
fiind cea prevăzută de lege. 

Pe de altă parte, salariaţii  sunt îndreptăţiţi la acordarea tuturor drepturilor conferite de lege. 
Faptul că angajatorul nu a solicitat  plata sumelor necesare plăţii drepturilor salariale solicitate prin 
acţiune în cadrul demersurilor administrative ce premerg plata drepturilor salariale, nu poate fi imputat 
cadrelor didactice reprezentate de către sindicat şi nici nu se poate constitui într-un motiv temeinic de 
respingere a acţiunii faţă de pârâtul recurent, întrucât sursa din care trebuie plătite drepturile băneşti 
acordate  prin sentinţă  rămâne tot  bugetul  local  al  unităţii  administrativ-teritoriale  de care  aparţine 
unitatea de învăţământ, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, fiind în sarcina 
pârâţilor să facă demersurile pentru a obţine alocarea sumelor necesare de la bugetul de stat.

Neprevederea  în  buget  a  fondurilor  necesare  achitării  drepturilor  salariale  solicitate  de 
reclamanţi  nu  poate  determina  sistarea  plăţii  acestor  drepturi  salariale,  atât  timp  cât  ordonatorii 



principali  de credite,  în  elaborarea  bugetelor  instituţiilor  din  subordine,  au obligaţia  de a  respecta 
inclusiv dispoziţiile legale care reglementează drepturile salariale ale angajaţilor. 

De altfel,  acest  aspect  aparţine  etapei  executării  hotărârii,  neputând fi  opusă  drepturilor  de 
natură  salarială  ale  reclamanţilor,  care  au  caracter  pur  şi  simplu,  nedepinzând de  o  atare  pretinsă 
condiţie suspensivă.

În actuala reglementare, hotărârile judecătoreşti nu constituie izvor de drept, astfel că trimiterile 
făcute de recurent cu privire la alte hotărâri judecătoreşti este lipsită de relevanţă.

Pentru aceste considerente, apreciind că motivele de recurs invocate nu sunt fondate, Curtea 
urmează ca, în temeiul dispoziţiilor legale menţionate anterior şi ale art. 312 alin. 1 C.proc.civ.,  să 
respingă ca nefondat recursul.

Fără cheltuieli de judecată.
Notă. În acelaşi sens, Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, deciziile civile nr. 402/R şi 403/R 

din 11 februarie 2013 

61. Legea nr. 10/2001. Imposibilitatea restituirii imobilului în natură. 
Acordarea unui alt teren în compensare. Legalitate 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 371/R din 7 februarie 2013 

Cererea de chemare  în judecată
Prin  cererea de chemare în judecată înregistrată la data 10 februarie 2012, reclamantele S.M. 

(fosta N.) si D.M. (fosta D.M. si fosta M.M.), în contradictoriu cu pârâţii Primarul Municipiului Cluj-
Napoca şi Consiliul Local Cluj-Napoca, au  solicitat obligarea pârâţilor lor la emiterea dispoziţiei de 
restituire în natură, prin compensare, în condiţiile art. 26 din Legea 10/2001, în favoarea reclamantelor, 
pentru imobilul situat in Cluj-Napoca, str. B. nr. 3(1), inscris in CF nr. 13477 Cluj, nr. top. 3352/1 prin 
oferirea in compensare a cotei de 317/601 a parte din imobilul teren, deţinut de Statul Roman, aflata in  
administrarea operativa a G.I.G.C.L. Cluj, inscris in CF 8999 Cluj-Napoca, nr. top. 2820, in suprafaţa 
totala de 601 mp, situat din punct de vedere administrativ in Cluj-Napoca, str. G. nr. 75, asupra căruia 
s-a edificat o casa din cărămida, pe fundaţii de beton, acoperita cu ţigla, cu 3 camere, 1 bucătărie, baie, 
cămara, hol, veranda, pivniţa, 1 garaj auto, fără cheltuieli de judecată, decât în cazul opunerii pârâţilor 
la admiterea acţiunii.

Judecata în primă instanţă 
Prin sentinţa civilă nr. 619/14.09.2012 a  Tribunalului Cluj, a fost admisă cererea de chemare în 

judecată  formulată  de  reclamanţii  S.M.,  D.M.,  împotriva  pârâţilor  PRIMARUL  MUNICIPIULUI 
CLUJ-NAPOCA şi CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA şi, în consecinţă: 

A fost   obligat pârâtul Primarul Municipiului Cluj-Napoca să emită dispoziţie de restituire în 
natură, în compensare, în condiţiile art. 26 din Legea 10/2001, în favoarea reclamantelor, a cotei de 
317/601-a parte, deţinută de Statul Român din imobilul teren în suprafaţă de 601 mp, înscris în CF nr.  
8999 Cluj-Napoca, nr. top. 2820, situat în Cluj-Napoca, str. G., nr. 75, jud. Cluj, ca echivalent valoric 
al imobilului preluat abuziv (teren în suprafaţă de 403 mp, înscris în CF nr. 13477 Cluj-Napoca, nr. 
top. 3352/1, din Cluj-Napoca, str. B., nr. 1, jud. Cluj).      

A fost obligat pârâtul Primarul municipiului Cluj-Napoca să le plătească reclamantelor suma de 
2175 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Starea de fapt
Prin Dispoziţia privind propunerea de acordare de despăgubiri nr. 5164/02.11.2011 emisă de 

Primarul Municipiului Cluj-Napoca, s-a propus acordarea de despăgubiri, în condiţiile legii speciale 
privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod a abuziv,  
pentru terenul în suprafaţă de 403 m.p., înscris în CF nr. 13477 Cluj-Napoca, cu număr top. 3352/1, 
situat  în  Cluj-Napoca,  str.  B.,  nr.  1,  în  favoarea  reclamantelor  S.M.  şi  D.M.,  constatându-se  că 
revendicatoarele au calitatea de persoane îndreptăţite, conform art. 3 alin. 1 lit. a şi art. 4 alin. 2 din 
Legea nr. 10/2001 şi că terenul revendicat, trecut în proprietatea Statului în baza Legii nr. 58/1974, 
este ocupat de un bloc de locuinţe din strada N., nr. 38, reţele edilitare, alei pietonale, de acces şi spaţii  
verzi amenajate. 



 Aceste aspecte, a îndreptăţirii reclamantelor şi a ocupării terenului revendicat, fapt ce duce la 
imposibilitatea restituirii în natură a  acestuia, nu au fost contestate. 

Reclamantele  au  solicitat,  prin  cererea  de  chemare  în  judecată,  atribuirea  unui  alt  teren  în 
compensare. 

Dezlegarea în drept
Instanţa a reţinut că, potrivit art. 11 alin. 8 din Legea nr. 10/2001,  măsurile reparatorii prin 

echivalent  pot  consta  în  compensare  cu  alte  bunuri  sau  servicii,  oferite  în  echivalent,  sau  în 
despăgubiri, acordate în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor 
aferente imobilelor preluate în mod a abuziv.

Din acest text de lege, rezultă că măsura compensării cu alte bunuri în echivalent are prioritate 
faţă de măsura acordării de despăgubiri. 

În speţă, a fost identificat un teren aflat la dispoziţia municipiului Cluj-Napoca, situat în Cluj-
Napoca, str. B., nr. 75 (fostă str. G., nr. 75), înscris în CF 8999 Cluj-Napoca, nr. top. 2829.

Potrivit înscrierilor din această carte funciară, terenul are suprafaţa de 601 m.p. Asupra cotei de 
96/601  parte  din  teren,  ce  a  fost  în  proprietatea  Statului  român  şi  în  administrarea  operativă  a 
G.I.G.C.L. Cluj, s-au întabulat cu titlu de drept cumpărare, in baza Legii 112/1995, numiţii T.A. şi 
soţia T.V.A. Ulterior, aceştia s-au întabulat şi asupra cotei de 188/601 parte din teren, în baza Legii nr.  
18/1991, în baza Ordinului Prefectului Cluj nr. 134/1998.

Terenul rămas Statului Român, în administrarea municipiului Cluj-Napoca, în suprafaţă de 317 
m.p.,  face obiectul  unui  contract  de închiriere,  titular  fiind  T.A.,  astfel  cum rezultă  din răspunsul 
Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, depus la fila 113 din dosar. 

Conform raportului de expertiză întocmit în cauză de expert P.M.L., astfel cum a fost corectat 
prin înscrisul depus la dosar, terenul din strada B., nr. 3, ce a fost revendicat de către reclamante, în 
suprafaţă  de 403 m.p.,  are  valoarea  de  circulaţie  de 350.000 lei,  iar  terenul  de 317 m.p.,  aflat  la 
dispoziţia Municipiului Cluj-Napoca, din str. B., nr. 75, are valoarea de 307.000 lei, deci mai mică 
decât valoarea terenului revendicat de reclamante.

Având în vedere toate considerentele reţinute anterior, privind îndreptăţirea reclamantelor la 
măsuri reparatorii, imposibilitatea restituirii în natură a terenului revendicat şi existenţa unui teren de 
valoare mai redusă, aflat la dispoziţia Municipiului Cluj-Napoca, instanţa a admis cererea de chemare 
în judecată formulată de reclamantele S.M. şi D.M. şi în baza art. 26 din Legea 10/2001, a obligat 
pârâtul Primarul Municipiului Cluj-Napoca să emită dispoziţie de acordare în natură, în compensare, în 
favoarea reclamantelor, a cotei de 317/601-a parte, deţinută de Statul Român din imobilul teren în 
suprafaţă de 601 mp, înscris în CF nr. 8999 Cluj-Napoca, nr. top. 2820, situat în Cluj-Napoca, str. G.,  
nr. 75, jud. Cluj, ca echivalent valoric al  imobilului preluat abuziv (teren în suprafaţă de 403 mp,  
înscris în CF nr. 13477 Cluj-Napoca, nr. top. 3352/1, din Cluj-Napoca, str. B., nr. 1, jud. Cluj).      

În temeiul art. 274 Cod. proc. civ., pârâtul Primarul municipiului Cluj-Napoca a fost obligat să 
le plătească reclamantelor suma de 2175 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariul 
avocaţial justificat prin chitanţa de la dosar.  

Recursul 
Împotriva acestei sentinţe, au declarat  în termen legal recurs toate părţile.
Pârâţii  au  solicitat   modificarea  ei,  în  sensul  respingerii  cererii  de  chemare   în  judecată, 

motivele lor fiind, în esenţă, identice,  Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca invocând, în plus, 
excepţia lipsei calităţii  procesuale pasive, pe  considerentul că nu are  atribuţii  în ceea ce priveşte 
procedura acordării  de măsuri  reparatorii,  în natură sau prin echivalent,  pentru imobilele   preluate 
abuziv de către stat, această atribuţie revenind, aşa cum rezultă din dispoziţiile  art. 21  alin. 4  din 
Legea nr. 10/2001, primarului.

Restul motivelor  pârâţilor sunt  identice şi se referă la faptul că notificarea reclamantelor  a 
fost   soluţionată  de  către  pârâtul  Primarul  mun.  Cluj-Napoca  prin  emiterea  dispoziţiei  contestate, 
aceasta  nefiind atacată în termenul prevăzut de lege, ea statuând că reclamantelor li se vor acorda 
măsurilor reparatorii în condiţiile  Titlului VII din Legea nr.  247/2005.

Măsura reparatorie  a compensării cu alte  bunuri sau servicii nu are caracter obligatoriu, ci este 
o posibilitate lăsată de lege  la latitudinea entităţii investite cu soluţionarea notificării, aşa cum rezultă 
din  dispoziţiile  art. 1  lit. i din Legea nr. 10/2001 şi ale pct. 1.7 din HG nr. 250/2007, de aprobarea a 
nomelor de  punere în aplicare a legii speciale.



Instanţa  nu se  poate substitui autorităţii proprietară a  bunurilor sale, unitatea administrativ 
teritorială neavând  bunuri de  oferit  în compensare şi un anunţ în acest  sens  fiind afişat  la sediul 
instituţiei, în conformitate cu  prev. art. 1 alin. 5  din Legea nr. 10/2001 republicată.

În ceea ce priveşte  cheltuielile de  judecată, acestea  nu pot fi puse decât  în sarcina Primarului 
municipiului Cluj-Napoca, oricum, impunându-se  diminuarea acestora, în temeiul art. 274 alin. 3  Cod 
proc. civ., cuantumul onorariului avocaţial fiind prea  mare  raportat la criteriile rezultând  din acest 
text de lege.

Reclamantele   au  solicitat  modificarea  sentinţei  în  sensul  de  a   li  se  acorda   în  totalitate 
cheltuielile de  judecată efectuate în faţa  primei instanţe, solicitând cheltuieli de judecată  şi în recurs.

În motivarea recursului lor,  acestea au arătat  că,  în realitate,  cuantumul total  al  onorariului 
avocaţial este de 4350 lei, aşa cum rezultă din contractul de asistenţă juridică nr. 1/2012 şi bonurile 
fiscale anexate.

La acestea se adaugă cheltuielile  de transport,  în sumă de  50 lei  pentru fiecare termen de 
judecată, cuantumul acestora  cifrându-se  la 250 lei pentru cele  cinci termene.

Onorariul pentru expert a  fost  în sumă de  1100 lei şi a fost achitat, iar  chitanţa depusă în faţa 
primei instanţe, fiind anexată şi motivelor de  recurs.

Faţă de recursurile  pârâţilor,  reclamantele au formulat  întâmpinare, solicitând  respingerea 
acestora, pentru că pârâtul Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca are calitate procesuală pasivă, 
imobilul solicitat în compensare  fiind  înscris în cartea  funciară ca  fiind  proprietatea  tabulară a 
Statului Român şi în administrarea acestui pârât.

Plângerea  nu a fost  tardiv  formulată, dispoziţia  contestată fiind  comunicată la  data de 
17.01.2012  şi reclamantele  formulând cererea  la 10.02.2012, în termenul de  30 de zile prev. de art.  
26 alin. 3  din Legea nr. 10/2001.

Conform art. 26 alin. 1  din Legea nr. 10/2001, unitatea deţinătoare este  obligată să restituie  în 
natură imobilul sau să acorde  în compensare alte bunuri ori să propună acordarea de despăgubiri în 
condiţiile legii speciale dacă măsura  compensării nu este posibilă sau nu este acceptată de persoana 
îndreptăţită, iar instanţa, atunci când  cenzurează legalitatea emiterii dispoziţiei de către primar, poate 
verifica inclusiv dispoziţia referitoare la posibilitatea oferirii unor  bunuri în compensare, norma prev. 
de art. 26 alin. 1  nefiind una permisivă aşa cum susţin pârâţii, care să le lase  o marjă de apreciere  ce 
nu poate fi cenzurată de  instanţă.

Motivele  referitoare la acordarea cheltuielilor de  judecată sunt  nefondate, în condiţiile  în care 
pârâţii s-au opus admiterii acţiunii.

Analizând  recursurile formulate  prin prisma motivelor  invocate, raportat la  dispoziţiile  art. 
304  1   Cod proc. civ., ce  constituie  temeiul lor  în drept, curtea constată următoarele.  

Astfel, în ceea ce priveşte recursul pârâţilor, care  vizează fondul cauzei, acesta este nefondat, 
întrucât  Consiliul  Local al  municipiului  Cluj-Napoca are calitate procesuală pasivă în considerarea 
dreptului său asupra  imobilului solicitat în compensare.

Plângerea  a fost  formulată în termenul prev. de art. 26 alin. 3  din Legea nr. 10/2001, pârâţii 
neindicând  motive  pentru admiterea  excepţiei  de tardivitate,  depunerea plângerii  în termen fiind 
verificată  şi  de  prima   instanţă,  comunicarea  prin  scrisoare  recomandată  fiind   făcută  la  data  de 
17.01.2012, conform dovezii de la  fila  35 din dosarul tribunalului, iar  plângerea înregistrată la data 
de 10.02.2012, aşadar, în termenul de 30 de zile prevăzut de  textul de lege  indicat  deja.

Art. 26 alin. 1  din Legea nr. 10/2001 instituie o obligaţie legală în sarcina  primarului de a oferi 
bunuri  în  compensare,  atunci  când  există  astfel  de  bunuri  în  patrimoniul  unităţii  administrativ-
teritoriale,  nefiind o facultate pentru acesta, doar  persoana sau persoanele  îndreptăţite, în virtutea 
dreptului corelativ,  putând refuza,  eventual,  bunurile oferite  în compensare,  instanţa,  în procedura 
jurisdicţională de cenzurare a  dispoziţiei emisă de  unitatea deţinătoare, în temeiul art. 26 alin. 3  din 
Legea nr. 10/2001, putând verifica inclusiv posibilitatea unităţii administrativ-teritoriale de a  oferi 
bunuri sau servicii în compensare, simpla afirmaţie cuprinsă în lista afişată lunar la sediul primăriei în 
sensul inexistenţei unor astfel de bunuri sau servicii neconstituind  un mijloc de probă.

De altfel, din enumerarea cuprinsă în art. 26 alin. 1 din Legea nr. 10/2001, rezultă ordinea  în  
care deţinătorul imobilului este obligat să aplice măsurile reparatorii, prima fiind restituirea în natură, 
iar, dacă aceasta nu este  posibilă,  restituirea prin echivalent,  măsura  compensării  prevalând celei 
privind  oferta de acordarea măsurilor reparatorii prevăzute de Titlul VII din Legea nr.  247/2005.



Din toate aceste  considerente, motivele privind  fondul cauzei din recursurile  pârâţilor  sunt 
nefondate.

În ceea ce priveşte  cheltuielile de judecată, recursul reclamantelor este parţial fondat şi motivul 
de recurs al pârâţilor  neîntemeiat. 

Aceasta, deoarece reclamantele au dovedit cuantumul onorariului avocaţial prin contractul de 
asistenţă juridică depus la dosar  în recurs şi cele două chitanţe care atestă plata acestuia integrală, 
acestea fiind parţial depuse şi la dosarul tribunalului.

Cuantumul  acestui  onorariu  nu  este  exagerat,  aşa  cum  susţin  pârâţii,  neimpunându-se 
diminuarea lui în sensul art. 274 alin. 3  Cod proc. civ., întrucât acesta nu este disproporţionat faţă de 
valoarea imobilului obiect al litigiului, care este  350.000 lei (imobilul nerestituit  în natură), respectiv 
307.000 lei (imobilul solicitat în compensare), conform raportului de expertiză depus la dosar  (f. 157 
dosar tribunal) şi faţă de munca depusă de avocat, care a  redactat  şi motivat cererea de  chemare  în 
judecată,  s-a   prezentat  la  termenele  de   judecată,  a  solicitat   administrarea  probaţiunii  şi  a  pus 
concluzii la  ultimul termen de judecată, redactând şi concluzii scrise.

În ceea ce priveşte  cuantumul onorariului expertului, acesta este de 1100 lei, fiind dovedit  prin 
factura de la  dosarul tribunalului, chitanţa de la  dosar şi chitanţa dosarul curţii, anexată motivelor de 
recurs.

Aceste cheltuieli fiind  justificate, în temeiul art. 312 alin. 1  Cod proc. civ., curtea va admite 
recursul reclamantelor şi va modifica  sentinţa, în sensul acordării acestora, cuantumul lor total fiind de 
5450 lei.

Nu vor fi acordate  cheltuielile de transport de 50 lei pentru fiecare termen de judecată în faţa  
primei instanţe, întrucât  nu au fost  dovedite.

Doar  pârâtul Primarul mun. Cluj-Napoca a  fost  obligat la cheltuieli de  judecată, astfel că 
critica din recursul Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca referitoare la obligarea acestuia la 
plata cheltuielilor de  judecată este nefondată.

Deşi  s-au  solicitat  cheltuieli  de  judecată  în  recurs,  prin  motivele  scrise  şi  întâmpinare, 
cuantumul acestora nu a mai fost  precizat şi nu s-a  depus  vreo chitanţă privind  achitarea  lor.

62. Acţiune în tăgada paternităţii. Raport de expertiză ADN, din 
concluziile căruia rezultă că reclamantul nu este tatăl unei minore şi că este 
tatăl altei minore. Admitere cu privire la o minoră şi respingere cu privire la 

cealaltă minoră. Inexistenţa unor etape serologice şi HLA
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 378/R din 8 februarie 2013 

Prin sentinţa civilă nr. 2852 din 28.11.2011, pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus  a fost 
respinsă excepţia prescripţiei acţiunii în tăgada paternităţii faţă de minora C.G., născută la 07.07.2006, 
invocată de pârâta C.M., s-a admis în parte acţiunea civilă intentată de reclamantul C.G. împotriva 
pârâtei  C.M. şi s-a constatat  că reclamantul  este cu neputinţă să fie tatăl  minorei  C.G., născută la 
07.07.2006. 

S-a dispus rectificarea actului de naştere a minorei în sensul radierii reclamantului de la rubrica 
„tată”, s-a respins acţiunea  în tăgada paternităţii faţă de minora C.C., născută la 11.05.2009. 

A  fost  obligată  pârâta  să  plătească  reclamantului  suma  de  4600  lei  cheltuieli  de  judecată 
parţiale, compensând restul cheltuielilor efectuate de părţi.

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

„Reclamantul C.G. a chemat in judecata pe pârâta C.M.  solicitând instanţei ca prin hotărârea 
ce o va pronunţa sa constate ca este cu neputinţa sa fie tatăl minorelor C.G. născuta la 07.07.2006 si  
C.C. născuta la 11.05.2009 si sa dispună rectificarea actului  de stare civila  a minorelor  in sensul 
radierii sale de la rubrica „tată”, cu cheltuieli de judecată, învederând că s-a căsătorit cu pârâta la data 
de 26.XI.2005 …, iar la acea dată era însărcinată, aspect pe care nu l-a cunoscut. Ulterior s-a născut si 
cealaltă minoră, el fiind plecat la muncă in străinătate. După promovarea acţiunii de divorţ, pârâta i-a 
comunicat ca nu este tatăl minorelor si că au rezultat dintr-o relaţie cu un alt bărbat.



Pârâta a solicitat respingerea acţiunii, iar prin apărător a invocat prescripţia dreptului la acţiune 
in ceea ce priveşte pe minora născuta in 2006. 

In cauza s-a efectuat o expertiza medico-legala de cercetare a paternităţii prin examen ADN de 
către I.N.M.L „Mina Minovici” din Bucureşti, contestata de reclamant  prin apărător.

Analizând dosarul cauzei prin prisma probelor administrate si dispoziţiilor legale aplicabile in 
materie, prima instanţă a reţinut că reclamantul a promovat acţiunea in tăgada paternităţii minorelor 
C.G. născuta la 07.07.2006 si C.C. născuta la 11.05.2009, la data de 25.10.2010, in timpul procesului 
de divorţ, obiect al dosarului 1867/336/2010, finalizat prin sentinţa civila 2953/29.XI.2010. Indiferent 
de modalitatea in care a făcut-o sau de poziţia de nerecunoaştere in fata instanţei, cert este că pârâta i-a 
comunicat  reclamantului  că nu este  tatăl  minorelor.  Având in  vedere  ca  in  cea  mai  mare  parte  a 
timpului lucrează in străinătate, in acel moment s-a născut interesul reclamantului precum si dreptul 
său la acţiune.

Prima instanţă a apreciat că Interpretarea restrictiva a art. 55 al. 1 din Codul familiei a venit in 
contradicţie  cu prevederile art. 6 paragraful 1 si art. 8 din Convenţie, deoarece doar apariţia interesului 
poate sa determine dreptul la acţiune. Pe acest considerent ,noul Cod Civil a reglementat in art. 430 
termenul in care acţiunea in tăgada paternităţii  poate fi introdusa si anume fie de la data  la care soţul a 
cunoscut ca este prezumat tata al copilului, fie de la o dată ulterioara când a aflat ca prezumţia nu 
corespunde realităţii. Pe cale de consecinţă, s-a respins ca nefondată excepţia prescripţiei acţiunii faţă 
de minora C.G. născuta la 7.07.2006.

De asemenea, instanţa a reţinut că raportul de Eepertiza medico-legala –Examen ADN întocmit 
de I.N.M.L „Mina Minovici” din Bucureşti a concluzionat  ca reclamantul este tatăl biologic al minorei 
C.C. cu o probabilitate de 99,99 % si că nu este tatăl  biologic al minorei C.G., fiind exclus de la 
paternitate.  Examenul ADN are un caracter ştiinţific, iar celelalte  probe administrate au confirmat 
concluziile  medico-legale.  Astfel,  in  perioada  de  concepţie  a  minorei  C.G.  reclamantul  se  afla  in 
străinătate  (conform paşaportului  a  ieşit  din  tara  la  1.09.2005 si  a  intrat  la  21.XI.2005).  La  data 
căsătoriei 26.XI. 2005 pârâta era însărcinata, după cum a recunoscut si la interogatoriu. 

În  privinţa  minorei  C.C.,  prima  instanţă  a  reţinut  că  perioada  de  concepţie  este  august  –
septembrie 2008. Reclamantul pleca la muncă in străinătate, revenea, convieţuia o perioada cu pârâta, 
după care iar pleca. Martorii propuşi in cauza nu au exclus posibilitatea ca reclamantul sa fie in tara in 
perioada de concepţie, percepţia lor asupra timpului fiind diferita. Nici contractul de munca din martie 
2008,nu exclude posibilitatea ca reclamantul sa fi fost in tara in perioada de concepţie.

Cererea  de efectuare a unei contraexpertize in cauza nu a fost admisa de instanţa, motivele 
invocate  nefiind  de  natura  sa  conducă  la  necesitatea  probei  respective.  Astfel,  reclamantul  prin 
apărător a fost nemulţumit de efectuarea exclusiva a testului ADN si nu si a testului serologic, or proba 
a  fost  astfel  solicitata  la  termenul  din  14.03.2011  si  tot  astfel  a  fost  admisa  prin  încheierea  din 
6.06.2011, când s-a folosit  sintagma „respectiv toată  gama de investigaţii  asupra ADN-ului”  si  nu 
„inclusiv testul ADN „ cum greşit s-a obiectat.

S-a argumentat de către prima instanţă că proba serologica nu a fost pusă in discuţie tocmai 
datorita inferiorităţii ei ca probabilitate comparativ cu testul ADN.  In ceea ce priveşte sumele plătite, 
s-a dovedit ca reclamantul a depus copii ale chitanţelor la dosar după ce a modificat cifrele. 

Faţă de considerentele arătate instanţa, constatând ca prezumţia relativa potrivit căreia copilul 
născut in timpul căsătoriei,are ca tata pe soţul mamei a fost răsturnata de reclamant doar in ceea ce 
priveşte pe minora C.G., a admis in parte acţiunea in tăgada paternităţii si numai cu privire la aceasta  
minora pentru care a dispus si rectificarea actului de naştere.

In baza art. 276 C.pr.civ. pârâta a fost obligata sa plătească reclamantului cheltuieli de judecata 
parţiale reprezentând costul expertizei (parţial pentru minora de la care paternitatea a fost exclus) si 
onorariu avocaţial, compensând restul cheltuielilor efectuate de părţi”.

Împotriva  acestei  sentinţe  a  declarat  apel,  în  termen  legal,  reclamantul  C.G.,  solicitând 
admiterea apelului, modificarea în parte a sentinţei atacate, în sensul admiterii în totalitate a cererii  
reclamantului formulate în faţa instanţei de fond, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea apelului, s-a învederat Tribunalului că s-a solicitat de către reclamant efectuarea 
unei completări la expertiză sau o contraexpertiză, expertiza efectuată în cauză fiind incompletă, cerere 
respinsă în mod nejustificat de către instanţă. 



S-a precizat că analiza ADN efectuată la Institutul Mina Minovici, nu este credibilă existând 
dubii în legătură cu sumele încasate pentru analizele ce urma să fie efectuate şi rezultatul comunicat 
instanţei.  Astfel, această unitate a încasat suma de 8600 lei şi nu a efectuat investigaţiile solicitate, 
respectiv efectuarea tuturor analizelor necesare, inclusiv testul ADN (adresa de la fila 65 din dosar), 
deşi s-a încasat o sumă de bani care presupune efectuarea şi a altor investigaţii în afara testului ADN, 
efectiv s-a făcut doar acest text, ceea ce dovedeşte că expertiza este incompletă, aceasta trebuia să 
conţină şi analiza serologică precum şi analiza HLA, dintre acestea s-a făcut doar analiza ADN, astfel 
că nu este edificatoare. Sunt parcurse cele trei etape mai sus amintite şi anume: serologică, HLA şi 
ADN.

Apelantul a învederat că acestea au fost analizele solicitate de către reclamant, încuviinţate de 
instanţă, solicitate a fi efectuate conform adresei de la dosar, însă expertiza s-a făcut prin omiterea 
analizei serologică şi a analizei HLA. 

Deşi se susţine de către Institutul Mina Minovici că s-a achitat suma de 3600 lei, apelantul a 
dovedit că în realitate s-a achitat suma de 8600 lei, iar raportat la suma solicitată de către institut şi 
achitată de reclamant cu solicitarea expresă de a fi efectuate toate investigaţiile posibile, inclusiv testul 
ADN, deşi s-a încasat această sumă, analiza efectuată a fost una singură, respectiv testul ADN.

S-a invocat faptul că în mod greşit  reţine instanţa de fond că reclamantul  a depus la dosar 
chitanţa  privind  achitarea  sumelor  după  ce  a  modificat  chitanţele.  Această  constatare  a  instanţei 
reţinută în motivarea sentinţei la fila 3 este neîntemeiată şi abuzivă, întrucât chiar pârâta a confirmat în 
faţa instanţei  că s-a solicitat  reclamantului  achitarea sumei de 8000 lei  de către  institut  în vederea 
efectuării analizelor.

Un alt aspect reţinut greşit de către instanţa de fond este faptul că reclamantul ar fi putut fi 
prezent în ţară în momentul concepţiei  minorei C.C., perioada de concepţie este august-septembrie 
2008. Se reţine greşit faptul că martorii propuşi nu au exclus posibilitatea ca reclamantul să se fi întors 
în ţară în această perioadă, martorii au arătat că reclamantul a plecat din ţară în primăvara anului 2008,  
dată după care acesta nu a mai revenit în ţară decât după naşterea minorei. Acest lucru a fost confirmat  
şi de către pârâtă şi de către mama ei audiată în calitate de martor. Minora este născută la data de 11  
mai 2009, momentul concepţiei fiind august-septembrie 2008.

Apelantul  a  arătat  că  probele  testimoniale  dovedesc  că  reclamantul  nu  a  fost  în  ţară  la 
momentul concepţiei acestei minore, astfel: martora C.E., martora C.I., probe cu înscrisuri, contract de 
muncă din 3.03.2008 prin care se dovedeşte că reclamantul din data de 3 martie lucrează în străinătate.

Intimata nu a depus întâmpinare faţă de acţiunea introductivă.
Tribunalul Maramureş, prin decizia civilă nr. 251/A/25.10.2012,  a respins apelul declarat de 

apelantul  C.G.,  în  contradictoriu  cu intimata  C.M.,  împotriva  sentinţei  civile  nr.  2852/28.11.2011, 
pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus.

Motivând decizia pronunţată, Tribunalul a reţinut în considerentele acesteia, următoarele:
„În  şedinţa  publică  din  data  de  25.10.2012  Tribunalul  a  respins  solicitarea  apelantului  de 

efectuare a unei completări la expertiza ADN sau a contraexpertizei ADN. 
Se reţine că potrivit prevederilor art. 31 din Ordinul nr. 1134/2000 al Ministerului Justiţiei–

Ministerului  Sănătăţii,  expertiza  medico-legală  a  filiaţiei,  în  vederea  cercetării  paternităţii,  se 
efectuează  la  cererea  instanţelor  judecătoreşti  sau  la  cererea  persoanelor  interesate,  în  cadrul 
institutelor de medicină legală, conform competenţei teritoriale şi normelor metodologice stabilite de 
Consiliul  superior de medicină legală,  de către  o comisie  alcătuită  dintr-un medic legist,  care este 
preşedintele comisiei, şi 2 medici sau biologi specialişti în serologie medico-legală. Expertiza filiaţiei  
parcurge  mai  multe  etape  succesive,  şi  anume:  serologică,  HLA,  ADN.  Pe  parcursul  cercetării  
paternităţii se pot efectua, succesiv sau concomitent cu etapele prevăzute la alin. (2), expertize privind 
perioada de concepţie, evaluarea capacităţii de procreare, precum şi, după ce copilul a împlinit vârsta 
de 3 ani, expertiza antropologică.

Aşadar expertiza serologică şi HLA sunt etape, metode de  cercetare a filiaţiei,  iar nu etape 
prealabile în administrarea probei cu expertiza ADN, care are cel mai ridicat procent de probabilitate.  
Tocmai  de  aceea,  o  dată  relevate  rezultatele  cercetării  filiaţiei  prin examinarea  ADN, este  inutilă 
efectuarea analizelor serologice şi HLA, al căror grad de probabilitate este mult mai redus.

De  asemenea,  raporturile  financiare  dintre  Institutul  Naţional  de  Medicină  Legală  Mina 
Minovici şi apelant, invocate de acesta, nu relevă pertinenţa, concludenţa şi utilitatea administrării unei 



contraexpertize  ADN, raportat  şi  la  aspectele  anterior  argumentate.  Împrejurarea  invocată,  că s-au 
prelevat doar probe de salivă, nu echivalează cu o efectuare incorectă a expertizei, de natură a crea 
dubii asupra justeţei concluziilor formulate, pe de o parte întrucât procedura standard, relevată prin 
adresa depusă la fila 72 din dosarul primei instanţe, comunicată de INML „Mina Minovici”, presupune 
prelevarea  unor  probe  biologice  –  tampoane  bucale,  iar  pe  de  altă  parte  deoarece  acidul 
dezoxiribonucleic  reprezintă o moleculă ce se regăseşte în aproape toate celulele  şi este identic în 
fiecare celulă a unei persoane. Aşadar ADN-ul se relevă acelaşi în probe de salivă, sânge, urină sau fire 
de păr.

De asemenea,  se reţine că în ce priveşte filiaţia  minorei C., născută în data de 11.05.2009, 
expertiza ADN a concluzionat că aceasta este fiica apelantului. S-a contestat de către apelant soluţia 
instanţei de fond întrucât potrivit afirmaţiilor acestuia, apelantul nu era în ţară în perioada de concepţie 
(august – septembrie 2008).

Apelantul-reclamant s-a prevalat în acest sens de contractul de muncă pe durată nedeterminată 
încheiat în 3 martie 2008. Acest contract nu cuprinde semnătura de acceptare a lucrătorului (în speţă, 
apelantul), aşadar nu există certitudinea stabilirii raporturilor de muncă începând cu luna martie 2008. 
Pe de altă parte,  actul nu exclude ca ulterior  angajării  apelantul să mai  fi  revenit  în ţară,  chiar în  
perioada de concepţie a minorei. 

Din depoziţia martorei C.I., propusă de reclamant, rezultă că deşi martora nu a putut preciza în 
ce  anotimp a  plecat  reclamantul  în  străinătate,  totuşi  martora  a  arătat  că  pârâta  era  însărcinată  la 
plecarea  acestuia.  Acest  aspect  a  fost  susţinut  şi  de martora  C.M.,  mama pârâtei.  Din perspectiva 
memorizării  unor  elemente,  ce  sunt  apoi  reproduse  prin  depoziţia  martorului,  trebuie  observat  că 
aspectele materiale precum, în speţă, starea de graviditate a pârâtei la plecarea în străinătate a soţului  
acesteia sunt mai uşor de reţinut decât elemente de plasare în timp cu certitudine a unor evenimente. 
Tocmai de aceea Tribunalul apreciază mai edificatoare depoziţiile celor două martore, faţă de depoziţia 
martorei  Cinar  Eudochia,  care  a  precizat  că  doar  din  câte  îşi  aminteşte,  reclamantul  a  plecat  în 
primăvara anului 2008, de atunci  nu a mai  venit,  dar martora nu prea circulă  prin localitate  şi  de 
asemenea nu are cunoştinţă dacă pârâta era însărcinată când a plecat soţul în străinătate. 

Depoziţia  martorei C.I. relevă că în luna martie 2008 apelantul  a plecat  în străinătate  şi de 
atunci nu a revenit, dar instanţa va avea în vedere în aprecierea obiectivităţii şi acurateţei reproducerii 
evenimentelor,   pe  de  o  parte  gradul  de  rudenie  al  martorei  cu  reclamantul,  iar  pe  de  altă  parte 
împrejurarea că martora nu este în relaţii prea bune cu pârâta, aspect învederat de aceasta. 

De asemenea, paşaportul depus la dosar de reclamant nu reprezintă o probă concludentă în ce 
priveşte absenţa acestuia din ţară în perioada de concepţie a minorei, deoarece acest document nu a 
mai fost utilizat practic posterior anului 2007, când România a aderat la Uniunea Europeană.

Pe cale de consecinţă, având în vedere probaţiunea testimonială şi cu înscrisuri administrată, 
coroborată cu raportul de expertiză medico-legală-examen ADN care relevă că reclamantul C.G. este 
tatăl biologic al minorei C.C., cu o probabilitate de 99,99999993%, se apreciază că reclamantul nu a 
dovedit, în sensul dispoziţiilor art. 54 alin. 1 din Codul familiei, că este cu neputinţă să fie tatăl acestei 
minore născute în timpul căsătoriei cu pârâta.

Raportat la aceste considerente, se constată că hotărârea primei instanţe este legală şi temeinică, 
urmând a fi păstrată, în temeiul prevederilor art. 296 teza I Cod procedură civilă”.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs, în termen legal, reclamantul C.G., solicitând, în 
principal, admiterea recursului, casarea hotărârii atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei 
de  apel,  în  temeiul  dispoziţiilor  art.  312 alin.  5  C.pr.civ.,  pentru  administrarea  de  probe,  întrucât 
instanţa de apel a soluţionat cauza fără a intra în cercetarea fondului, respingând proba solicitată în 
mod neîntemeiat; în subsidiar, solicită admiterea recursului, în temeiul dispoziţiilor art. 312 alin. 1 şi 2 
rap.  la  art.  304 pct.  9 C.pr.civ.,  modificarea hotărârii  atacate,  în  sensul admiterii  apelului  declarat 
împotriva sentinţei civile 2852/2011, pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus, cu consecinţa admiterii 
în totalitate a cererii formulate în faţa instanţei de fond; cu obligarea la plata cheltuielilor de judecată 

În motivarea recursului, s-a arătat că, atât în faţa instanţei de fond, cât şi în faţa instanţei de 
apel, recurentul a solicitat încuviinţarea efectuării în cauză a unei completări la expertiza efectuată în 
cauză sau încuviinţarea efectuării unei contraexpertize care să cuprindă toată gama de investigaţii care 
se  poate  face  în  cadrul  unei  expertize  medico-legale  de  stabilire  a  filiaţiei,  şi  anume,  expertiza 
serologică HLA şi ADN. 



Încă din faţa instanţei de fond, recurentul a solicitat efectuarea întregii game de investigaţii şi 
nu doar analiza ADN, probă încuviinţată de către instanţa de fond, însă neefectuată de către Institutul 
de  Medicină  Legală  Mina Minovici,  deşi  reclamantul  a  achitat  suma de  8.600 lei,  aşa cum i  s-a 
solicitat. Însă, expertiza a fost efectuată doar prin procedura standard, care presupune prelevarea unor 
probe biologice - tampoane bucale.

 Instanţa de fond a respins atât solicitarea recurentului de completare a expertizei, cât şi cererea 
privind efectuarea unei contraexpertize. 

Aceeaşi soluţie a adoptat şi instanţa de apel care, de asemenea, în şedinţa publică din data de 
25.10.2012, a respins cererea apelantului de efectuare a unei completări la expertiză, precum şi cererea 
de efectuare a unei contraexpertize ADN, care să cuprindă întreaga gamă de investigaţii. 

Recurentul apreciază că în mod greşit a fost respinsă această probă, cu motivarea că expertiza 
serologică şi HLA sunt etape, metode de cercetare a filiaţiei, iar nu etape prealabile in administrarea 
probei cu expertiza ADN, fără a motiva de ce se respinge cererea reclamantului, privind efectuarea 
unei contraexpertize 

Cu privire la celelalte probe cu înscrisuri depuse la dosar, instanţa le-a respins fără a pune în 
discuţia  părţilor  lipsa  semnăturii  de  pe  contractul  de  muncă,  dând  posibilitate  apelantului  să 
suplimenteze aceste înscrisuri cu acte care poartă semnătura apelantului şi care să nu poată fi pusă la 
îndoială.

Recurentul  consideră soluţia  instanţei  de apel  ca fiind  nelegală,  deoarece  în  cauză  nu s-au 
administrat suficiente probe de natură a duce în mod indubitabil la concluzia că apelantul C.G. este 
tatăl biologic al minorei C.C..

 Instanţa de apel era datoare să încuviinţeze efectuarea unei contraexpertize care să cuprindă 
toate cele trei analize, serologică, HLA şi ADN şi nu să respingă această probă, ceea ce apare ca o 
împrejurare care împiedică aflarea adevărului. Întrucât în cauză este statutul civil al unui copil, aceasta 
obligă la verificări de fapt care să facă fără echivoc concluzia instanţei.

Toate acestea dovedesc o insuficientă cercetare a fondului cauzei cu consecinţa pronunţării unei 
soluţii greşite.

A se reţine că reclamantul a solicitat efectuarea unei contraexpertize pentru ambele minore şi 
nu doar pentru minora C.C., tocmai din considerarea faptului că reclamantul doreşte ca statutul civil al 
acestor minore să fie stabilit fără putinţă de tăgadă şi fără a lăsa părţilor o undă de suspiciune privind 
imparţialitatea instanţei de judecată în soluţionarea acestei cauze.

De asemenea, este greşită atât reţinerea instanţei de fond, cât şi a instanţei de apel cu privire la 
probabilitatea ca apelantul  să fie în ţară la momentul  concepţiei  minorei  C.C., contrar  depoziţiilor 
martorilor şi recunoaşterilor pârâtei,  în sensul că reclamantul a plecat din ţară în primăvara anului 
2008,  dată  după  care  acesta  nu  a  mai  revenit  în  ţară  decât  după  naşterea  minorei,  ori  perioada 
concepţiei acestei minore este august – septembrie 2008.

Instanţa de apel interpretează greşit depoziţia martorei C.M., mama pârâtei, care arată că „… a 
plecat în străinătate de circa trei ani, în primăvara acelui an …”.

Pârâta,  în  dosarul  de divorţ,  aşa cum se reţine  în  sentinţa  civilă  nr.  2953/2010,  susţine  că 
„despărţirea în fapt a avut loc în urmă cu doi ani şi pârâtul este singurul vinovat”. Pârâta a înregistrat 
acţiunea de divorţ în luna iunie 2010, susţinând în starea de fapt că despărţirea în fapt a avut loc în 
urmă cu doi ani de zile, rezultă că despărţirea în fapt se situează, conform recunoaşterilor pârâtei, 
înainte de luna iunie 2008, deci înainte de perioada concepţiei minorei C.C..

Prin întâmpinarea formulată în cauză, pârâta intimată C.M. a solicitat respingerea recursului 
declarat şi menţinerea ca legală a sentinţei civile nr. 852/2011, pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus 
şi a deciziei civile nr.251/A/2012, pronunţată de Tribunalul Maramureş în dosarul cu numărul mai sus 
menţionat.

În  motivarea  întâmpinării  s-a  arătat  că,  în  fapt,  prin  Raportul  de expertiză  medico-legala  - 
examen ADN întocmit de I.N.M.L "Mina Minovici" din Bucureşti, s-a concluzionat ca reclamantul 
este tatăl biologic al minorei C.C., cu o probabilitate de 99,99%. 

Proba a fost admisa prin încheierea din 06.06.2011, când s-a folosit sintagma "respectiv toată 
gama de investigaţii asupra ADN-ului" si nu "inclusiv testul ADN", cum greşit s-a obiectat şi atunci şi 
în prezent. 



Proba serologica  nu  a  fost  pusă  in  discuţie  tocmai  datorită  inferiorităţii  ei  ca  probabilitate 
comparativ cu testul ADN, această expertiză genetică fiind cea mai completă, până în prezent şi nu 
poate fi combătută de nicio altă probă. 

Fată de rezultatul menţionat mai sus, este clar că susţinerile recurentului sunt aberaţii, pentru a 
prelungi perioadă definitivării hotărârii şi a plăţii pensiei pentru minoră. 

Deşi în recurs sunt evidenţiate alte aspecte de care se susţine că instanţa de fond şi de apel nu 
au ţinut cont, acestea nu sunt relevante în cauză, obiectul principal fiind stabilirea paternităţii. 

Ori, aceasta se face doar prin acea expertiză medic o legală completă, care a atestat că este tatăl 
minorei cu o probabilitate de 99,99%

Recursul este nefondat.
În ceea ce priveşte acele critici din memoriul de recurs prin care se repun în discuţie statuările  

primei instanţe, Curtea constată că acestea, în virtutea principiului omisso medio, intră sub incidenţa 
excepţiei inadmisibilităţii, excepţie întemeiată pe prevederile art. 282 alin. 1 coroborat cu art. 299 alin. 
1 C.pr.civ.

Cu privire la motivele de recurs de netemeinicie, Curtea, din oficiu, la termenul de judecată din 
data de 08.02.2013, a invocat excepţia inadmisibilităţii acestor motive de recurs, excepţie care urmează 
să  fie  admisă  în  temeiul  art.  316  C.pr.civ.,  rap.  la  art.  294  C.pr.civ.,  motivat  pe  următoarele 
considerente:

Departe  de  a  cuprinde  doar  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 a invoca aşa-zisa nelegalitate a 
deciziei  recurate,  prin  prisma  greşite  interpretări  a  probelor  de  către  instanţa  de  apel,  cu  referire 
insistentă la depoziţiile testimoniale administrate în cauză, la contractul de muncă al reclamantului şi la 
starea de fapt a cauzei – trimiterea la aceste probe şi la starea de fapt fiind menită să susţină ideea 
acreditată de recurent, în sensul că nu se găsea în ţară în perioada concepţiei legale a minorei Claudia.

S-a mai susţinut de către recurent că în mod greşit instanţa a respins proba privind contractul de 
muncă al reclamantului – probă cu care reclamantul dorea, de asemenea, să dovedească că în perioada 
concepţiei  minorei  nu se găsea  în  ţară  -,  pe motiv  că  lipsea  semnătura  reclamantului  de  pe acest 
contract, fără ca instanţa să fi pus în discuţie acest aspect.

Curtea constată, pe de o parte, că invocarea în recurs a omisiunii instanţei de a se pronunţa 
asupra  unei  probe,  respectiv,  a  contractului  de  muncă  al  reclamantului,  constituie  un  motiv  de 
netemeinicie a hotărârii recurate, ce se circumscrie prevederilor art. 304 pct. 10 C.pr.civ., iar pe de altă 
parte, că nimic nu se opunea ca pe parcursul soluţionării cauzei în fond, respectiv, în apel, reclamantul 
să suplinească această lipsă, a semnăturii sale de pe contractul de muncă.

Anterior abrogării sale, art. 304 pct. 10 C.pr.civ. prevedea că se poate cere casarea unei hotărâri 
când instanţa nu s-a pronunţat asupra unui mijloc de apărare sau asupra unei dovezi administrate, care 
erau hotărâtoare pentru dezlegarea pricinii.

În acelaşi timp, anterior abrogării sale, pct. 11 al art. 304 C.pr.civ. prevedea că se poate cere 
casarea  unei  hotărâri  când hotărârea  se întemeiază  pe o greşeală  gravă de fapt,  decurgând dintr-o 
apreciere eronată a probelor administrate.

Prin urmare, modalitatea în care instanţa de apel a apreciat probele administrate nu mai poate fi 
cenzurată de către instanţa de recurs, dat fiind că o atare cenzură, ca urmare a abrogării pct. 11 al art. 
304 C.pr.civ., este inadmisibilă în actuala reglementare legală a recursului.

Aceleaşi  considerente  sunt  aplicabile  şi  în  privinţa  susţinerii  recurentului  în  sensul  că  prin 
modalitatea în care a apreciat probele instanţa de apel nu a cercetat suficient fondul cauzei, întrucât, nu 
se mai poate verifica de către instanţa de recurs modalitatea concretă în care judecătorul din apel a 
apreciat sau nu probele.

Oricum, prin prisma art.  295 alin.  1 şi 2 C.pr.civ.  raportat  la art.  129 alin.  4 şi 5 C.pr.civ.  
instanţa de apel era în drept să administreze orice probe pe care le considera îndestulătoare pentru 
lămurirea în întregime a procesului, respectiv, era îndreptăţită să facă aprecierea acestor probe potrivit 
propriei convingeri.

Urmare a abrogării pct. 10 şi 11 ale art. 304 C.pr.civ., instanţa de recurs nu poate, sub niciun 
aspect, să reanalizeze starea de fapt a cauzei, să reaprecieze probele, să dea eficienţă uneia sau alteia 
dintre probe, în detrimentul altor probe administrate, cu scopul schimbării stării de fapt deja reţinute de 



instanţa de fond ori de instanţa de apel, şi nici nu poate să verifice modalitatea în care instanţa de apel 
a apreciat probaţiunea administrată 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,  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.

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 relaţiilor dintre părţi, ale stării de fapt, ale probaţiunii 
administrate în cauză, etc., singurul eventual motiv de nelegalitate conţinut în memoriul de recurs, şi 
care s-ar putea circumscrie punctului 9 al art. 304  C. proc. civ., fiind cel referitor la neîncuviinţarea de 
către instanţa de apel a unei contraexpertize în cauză.

Toate celelalte motive de recurs, referitoare la reproduceri  ale stării  de fapt,  ale probaţiunii 
administrate în cauză, reiterări ale istoricului cauzei, 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. proc. civ., în prezent abrogate.

Aşa fiind, Curtea constată că excepţia inadmisibilităţii,  invocată de instanţă, din oficiu, este 
fondată, urmând să fie admisă ca atare, cu consecinţa neluării în seamă a tuturor motivelor de recurs 
care vizează aspecte de netemeinicie a hotărârii recurate.

În ceea ce priveşte motivul de recurs care, afirmativ, s-ar circumscrie punctului 9 al art. 304 C. 
proc. civ., Curtea constată următoarele:

Art. 129 alin. 5 C.pr.civ. permite judecătorului să administreze probele care sunt îndestulătoare 
pentru lămurirea  în întregime a procesului  şi  pentru stabilirea faptelor  şi  aplicarea corectă  a legii, 
respectiv, pentru aflarea adevărului în cauză, în scopul pronunţării unei hotărâri temeinice şi legale.

Art. 298 C.pr.civ. prevede că dispoziţiile de procedură privind judecata în primă instanţă se 
aplică şi în instanţa de apel, în măsura în care nu sunt potrivnice celor cuprinse în acest titlu.

În conformitate cu prevederile art. 295 alin. 2 C.pr.civ., instanţa de apel va putea în cuviinţa 
refacerea sau completarea probelor administrate la prima instanţă, precum şi administrarea probelor 
noi propuse în condiţiile art. 292, dacă consideră că sunt necesare pentru soluţionarea cauzei.

Recurentul a susţinut că hotărârea instanţei de apel ar fi nelegală pe motiv că nu i-a încuviinţat 
efectuarea unei completări la efectuarea expertizei ADN efectuată în faţa primei instanţe, or, efectuarea 
unei contraexpertize serologice HLA şi ADN şi că prin această neîncuviinţare practic, instanţa de apel 
nu a cercetat suficient fondul cauzei.

Curtea constată că această susţinere a recurentului este nefondată, întrucât, expertiza serologică 
şi HLA nu reprezintă expertize preliminare, prealabile, necesar a fi efectuate anterior textului ADN, 
respectiv, efectuarea expertizei ADN nu depinde în niciun fel şi nu este condiţionată în niciun fel de 
eventuala efectuare anterioară a unei expertize HLA sau serologice.

Expertiza ADN este modalitatea de expertizare genetică cea mai completă şi cu cel mai mare 
grad de probabilitate, aceasta nedepinzând sub nicio formă de efectuarea prealabilă a unor expertizări 
serologice sau HLA.

Şi aceasta pentru că expertiză serologică şi HLA reprezintă, la rândul lor, metode de cercetare a 
paternităţii,  ori  a  filiaţiei  în  genere,  nereprezentând,  aşa  cum  eronat  a  înţeles  recurentul,  etape 
prealabile administrării probei cu expertiza ADN.

Aceste expertize, serologică, HLA, şi ADN nu depind una de alta, însă, ele, chiar dacă sunt 
independente şi pot fi efectuate independent, pot fi utilizate şi succesiv în vederea stabilirii filiaţiei, iar 
în ipoteza în care expertiza serologică ori expertiza HLA nu sunt concludente, dat fiind gradul lor de 



probabilitate mai redus, se poate recurge la expertiza ADN, care are un grad de probabilitate extrem de 
ridicat, şi care, face inutilă orice altă expertizare în materie.

Este nefondată susţinerea recurentului, în sensul că instanţa de apel nu a motivat respingerea 
cererii  reclamantului  privind  efectuarea  unei  contraexpertize,  câtă  vreme,  în  şedinţa  publică  din 
25.10.2012, instanţa s-a pronunţat în sensul respingerii acestei contraexpertize, iar în considerentele 
deciziei  din  apel  (pag.  5  alin.  1,  2,  3,  4,  5),  instanţa  de  apel  a  motivat  exhaustiv  care  au  fost 
considerentele pentru care a apreciat că se impune respingerea efectuării unei completări la expertiza 
ADN sau a unei contraexpertize ADN.

Drept urmare, Curtea constată că acest motiv de recurs de nelegalitate este nefondat.
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.
Prin  întâmpinarea  formulată  în  cauză,  intimata  a  solicitat  obligarea  recurentului  la  plata 

cheltuielilor de judecată ce îi vor fi ocazionate, însă nu a făcut dovada existenţei şi cuantumului acestor 
cheltuieli, astfel încât, în temeiul art. 274 C.pr.civ., rap. la art. 1169 C.civ., Curtea va respinge cererea 
intimatei, având ca obiect obligarea recurentului la plata cheltuielilor de judecată în recurs.

63. Recurs. Lipsa împuternicirii avocaţiale de reprezentare. Anulare 
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 383/R din 11 februarie 2013-04-07

În urma deliberării, reţine că  prin contestaţia înregistrată la data de 20.03.2012  reclamantul 
T.I. a solicitat instanţei, în contradictoriu cu intimata  Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării 
Naţionale:  anularea  deciziei  privind  revizuirea  pensiei  nr.  82464  din  27.12.2011 ca  nelegală  şi 
netemeinică; menţinerea deciziei de stabilire a cuantumului pensiei nr. 0112338 emisă la data de 14 
aprilie 2006 în baza  Legii 164/2001; menţinerea naturii juridice a pensiei, anume cea de pensie de 
serviciu;  obligarea  pârâtei  la  plata  dobânzii  legale  aferente  sumelor  reprezentând  diferenţa  dintre 
decizia privind pensia de serviciu nr. 0112338 emisă la data de 14 aprilie 2006 şi decizia atacată,  
calculată de la scadenţă şi până la plata efectivă a acesteia. 

În subsidiar, s-a solicitat recalcularea cuantumului pensiei, reclamantul apreciind că s-au aplicat 
greşit dispoziţiile legale în vigoare.

Prin sentinţa civilă nr. 1505/08.10.2012, pronunţată de Tribunalul Maramureş în dosar nr.  
1918/100/2012, s-a respins contestaţia formulată şi completată de reclamantul T.I., împotriva pârâţilor 
Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale şi Statul Român, prin Ministerul Finanţelor 
Publice, reprezentat prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Maramureş. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că reclamantul a avut calitatea de cadru militar 
şi a beneficiat de pensia de serviciu, acordată conform Legii nr. 179/2004. După intrarea în vigoare a  
Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, pensia de serviciu a devenit 
pensie în interesul Legii nr. 19/2000, fiind emisă o decizie în acest sens. Ulterior, după intrarea în 
vigoare a OUG nr. 1/2011 a fost emisă decizia cu nr.  82464/27.12.2011 de revizuire a pensiei, prin 
care a fost efectuată recalcularea pensiei, conform prevederilor acestui act normativ, stabilindu-se un 
cuantum al pensiei de 2.757 lei, începând cu data de 01.01.2011.

Potrivit OUG nr. 1 din 28.01.2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate 
beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională:

- art. 1 - Pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor 
măsuri în domeniul pensiilor, pentru care la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat salariul 
mediu brut pe economie, potrivit art. 5 alin. (4) din aceeaşi lege, se revizuiesc, din oficiu, cel mai 
târziu până la data de 31 decembrie 2011, pe baza actelor doveditoare ale veniturilor realizate lunar de 
beneficiari.

- art.  4 - Pensiile recalculate pe baza documentelor care atestă veniturile lunare individuale 
realizate  pentru întreaga perioadă care constituie  stagiu de cotizare rămân în plată în cuantumurile 
rezultate în urma recalculării.



- art. 18 alin. 1 - Determinarea punctajului mediu anual se face pe baza datelor din dosarele de 
pensie existente în păstrare la casele de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, precum şi Serviciul Român de Informaţii.

-  art.  18 alin.  2  -  În  situaţia  în  care  în  dosarele  de  pensionare  sunt  înscrise  perioade  care 
constituie vechime în serviciu, fără date referitoare la venitul realizat lunar, determinarea punctajului 
mediu anual se efectuează pe baza documentelor doveditoare transmise structurilor prevăzute la alin. 
(1).

Analizând decizia atacată prin prisma dispoziţiilor legale interne, incidentă în cauză, aşa cum 
au fost redate mai sus, instanţa a constatat că aceasta a fost emisă cu respectarea dispoziţiilor legale.

Decizia  de revizuire  a  avut  ca  temei  juridic  dispoziţiile  OUG nr.  1/2011.  Astfel,  OUG nr. 
1/2011 - actul normativ în baza căruia a fost emisă decizia de revizuire contestată - prevede la art. 1 
alin. 1 că: „(1) Pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) si b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor  
măsuri în domeniul pensiilor, pentru care la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat salariul 
mediu brut pe economie, potrivit art. 5 alin. (4) din aceeaşi lege, se revizuiesc, din oficiu, cel mai 
târziu pana la data de 31 decembrie 2011, pe baza actelor doveditoare ale veniturilor realizate lunar de 
beneficiari”.

Aşadar, pensiile se revizuiesc, iar scopul revizuirii, cuprins în preambulul OUG nr. 1/2011, este 
acela  de a  corecta  printr-o nouă metodologie  de calcul,  disfuncţionalităţile  apărute  în  procesul  de 
recalculare a pensiilor conform metodologiei aprobate prin HG nr. 735/2010, pe care o şi abrogă.

Cu privire  la  neretroactivitatea  legii  şi  conceptul  de drepturi  câştigate,  instanţa  constată  că 
dispoziţiile Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale OUG nr. 
1/2011 se  aplică  pentru  viitor,  reglementările  cuprinse  în  aceasta  neintervenind  asupra  prestaţiilor 
sociale  deja  încasate  de  contestator,  prestaţii  care,  într-adevăr,  se  subsumează  ideii  de  „drepturi 
câştigate”.

Prin urmare, actul normativ prin care s-au revizuit drepturile de pensie ale contestatorului nu 
este retroactiv şi nu încalcă drepturile câştigate, ci modifică pentru viitor o situaţie juridică născută 
anterior, reglementările sale fiind aplicate numai de la data intrării în vigoare şi doar pentru viitor.

Cât  priveşte  încălcarea  dispoziţiile  art.  1  Protocolul  1  la  CEDO,  în  jurisprudenţa  Curţii 
Europene a Drepturilor Omului se statuează faptul că statul se bucură de o largă marjă de apreciere 
pentru a determina oportunitatea şi intensitatea politicilor sale în acest domeniu.

În speţă, nu este vorba de o privare de proprietate, chiar dacă instanţa consideră că reclamantul 
contestator are un „bun” în sensul Convenţiei, întrucât prin recalcularea pensiei sale nu s-a produs o 
reducere substanţială a cuantumului acesteia.

Din această perspectivă,  ingerinţa statului apare ca fiind proporţională în raport cu interesul 
particular al contestatoarei afectat prin măsura de recalculare a drepturilor de pensie. Instanţa apreciază 
că există o legătură de proporţionalitate între mijloacele utilizate de stat-reducerea pensiei şi scopul le
gitim urmărit - reducerea cheltuielilor bugetare.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în Cauza Muller contra Austriei, a subliniat faptul că, 
deşi art. 1 din Protocolul 1 la Convenţie garantează drepturile patrimoniale ale unei persoane care a 
contribuit la sistemul de asigurări sociale, „acest text nu poate fi interpretat în sensul că acea persoană 
ar avea dreptul la o pensie într-un anumit cuantum”.

În aceeaşi  cauză,  Curtea a  decis  că ”o reducere substanţială  a  nivelului  pensiei  ar  putea fi 
considerată  ca  afectând  substanţa  dreptului  de proprietate  şi  chiar  a  însuşi  dreptului  de a  rămâne 
beneficiar al sistemului de asigurări la bătrâneţe”.

În consecinţă, instanţa a apreciat că în cazul contestatorului nu a avut loc o reducere a nivelului 
pensiei de natură a conduce la concluzia afectării substanţei dreptului de proprietate, astfel că acţiunea 
de contestare a drepturilor de pensie stabilite în temeiul OUG nr. 1/2011 apare ca neîntemeiată şi va fi 
respinsă ca atare.

Instanţa  a  mai  reţinut  că  în  contestaţia  formulată  contestatorul  s-a  rezumat  la  aspecte  ce 
evidenţiază  încălcarea  principiilor  constituţionale  referitoare  la  neretroactivitatea  legii,  interzicerea 
discriminării,  încălcarea  dreptului  de  proprietate,  punând în  dezbatere  critică  dispoziţiile  Legii  nr. 
119/2010 şi ale OUG nr. 1/2011, care statuează obligaţia recalculării drepturilor de asigurări sociale 
stabilite prin legi speciale şi integrarea lor într-un sistem unitar de pensii publice.



Or, prin decizia nr. 871 din 25.06.2010, Curtea Constituţională a statuat că dispoziţiile Legii nr. 
119/2010 sunt constituţionale, iar prin decizia nr. 919/06.07.2011 s-a statuat că dispoziţiile OUG nr. 
1/2011 sunt în acord cu Constituţia.

În privinţa cuantumului pensiei revizuite, a constatat că reclamantul nu a formulat critici sub 
acest aspect.

Faţă de cele arătate, instanţa a respins contestaţia întrucât măsura revizuirii pensiei de serviciu 
cuvenită contestatorului şi cea a recalculării acesteia, a fost una legala, ea producându-şi efectele doar 
de la data intrării în vigoare a OUG nr. 1/2011.

Împotriva acestei  hotărâri  reclamatul   T.I.  prin avocaţii  săi  a declarat  recurs prin care a  
solicitat modificarea sentinţei în sensul admiterii acţiunii prezentând criticile pe care se întemeiază  
calea de atac.

La termenul din data de 04.02.2013, Curtea de Apel Cluj, constatând că la dosarul cauzei nu a 
fost depusă împuternicire avocaţială care să justifice dreptul de reprezentare al reclamantului de către 
avocaţii D.M.S. şi D.C.N., a dispus citarea reclamantului cu menţiunea de a face dovada calităţii de 
reprezentant a avocaţilor care au redactat recursul.

Examinând hotărârea în raport de excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant, Curtea de  
Apel constată următoarele:

Potrivit art.68 alin.1 Cod de procedură civilă ”procura pentru exerciţiul dreptului de chemare în 
judecată sau de reprezentare trebuie făcută prin înscris sub semnătură legalizată; în cazul când procura 
este data unui avocat, semnătura va fi certificată potrivit legii avocaţilor”.

În speţă,  deşi  Curtea de Apel i-a solicitat  atât  reclamantului  cât  şi avocatei  sale depunerea 
împuternicirii avocaţiale care să ateste dreptul de reprezentare şi s-a acordat un termen în acest sens, 
aceştia nu s-au conformat măsurii dispuse.

Or, în atare situaţie art.161 alin.2 Cod de procedură civilă instituie sancţiunea anulării cererii 
(recursului) formulate de o persoană care nu face dovada calităţii de reprezentant.

Pentru  considerentele   expuse  anterior,  Curtea  de  Apel,  în   temeiul  art.312  alin.1  Cod de 
procedură  civilă  raportat  la  art.161  alin.2  Cod  de  procedură  civilă  va  anula  recursul  declarat  de 
reclamantul T.I..

Notă. În acelaşi sens, Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, deciziile civile nr. 383/R, 385/R şi 
386/R, toate din 11 februarie 2013 

64. Suspendarea judecăţii pentru nedepunerea de către apelant a 
diligenţelor în vederea aflării sediului intimatei. Casare cu trimitere pentru 

continuarea judecăţii
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 136/R din 15 ianuarie 2013 

Prin încheierea civilă f.n. din 30.10.2012 a Tribunalului Cluj s-a respins cererea de amânare a 
cauzei şi s-a suspendat judecarea cauzei conform dispoz. art. 155 ind. 1 Cod proc. civilă.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a reţinut următoarele:
Tribunalul  a  respins  cererea  de  amânare  formulată  în  30.10.2012  de  către  reprezentantul 

apelantului reclamant întrucât obligaţiile impuse acestuia prin încheierea de şedinţă din 18.09.2012 
prevalează faţă de cererea de amânare.

Având  în  vedere  că,  la  termenul  anterior  de  judecată  i  s-a  pus  în  vedere  reprezentantului 
apelantei să facă toate diligenţele necesare în vederea aflării sediului actual al intimatei pârâte şi să 
depună la dosar înscris în acest sens, iar apelantul nu s-a conformat dispoziţiilor instanţei, s-a dispus 
suspendarea cauzei în temeiul art. 155 ind. 1 C.pr.civ. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul COMPOSESORATUL H. solicitând  
casarea încheierii pronunţate de Tribunalul  Cluj la data de 30.10.2012 şi repunerea cauzei pe rol  
pentru continuarea judecăţii.

În motivare s-a arătat că în mod greşit s-a apreciat că se impune suspendarea cauzei pentru 
neîndeplinirea obligaţiilor stabilite în sarcina reclamantei, acordându-se prioritate acestei sancţiuni faţă 
de cererea de amânare depusă la dosar.

Faţă de lipsa de procedură cu pârâta cauza se afla oricum în stare de amânare, astfel că  şi în 
situaţia în care reprezentantul reclamantei s-ar fi putut prezenta în faţa instanţei la termenul de judecată 



din 30.10.2012 el nu ar fi putu furniza alte informaţii referitor la sediul social al pârâtei. Atâta timp cât 
aceasta nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a-şi actualiza informaţiile publicate la ONRC, reclamanta 
nu avea altă   posibilitate  decât  să  indice  sediul  acesteia  publicat  la  ONRC chiar  dacă acesta  este 
expirat. De altfel, instanţa nu a luat în considerare solicitarea reclamantei de a se încuviinţa citarea prin 
publicitate a pârâtei.

În concluzie nu poate fi imputată reclamantei imposibilitatea indicării altui sediu al societăţii 
intimate decât   cel  publicat  la ONRC fiind absurd ca pentru neîndeplinirea unei obligaţii  legale  a 
intimatei să fie identificată o culpă procesuală în sarcina reclamantei. În acest sens sunt dispoziţiile art.  
5 din Legea nr. 26/1990 şi art. 22 din acelaşi act normativ.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 304 pct. 5, art. 95, art. 1551, art. 2441 C.pr.civ.
Nu s-a formulat întâmpinare în cauză.
Analizând  recursul  declarat  de  reclamantul  COMPOSESORATUL  H.  împotriva  încheierii  

civile din 30.10.2012 a Tribunalului Cluj, Curtea reţine următoarele:
Conform art.  155 alin.  1  C.pr.civ.  când constată  că  desfăşurarea normală  a  procesului  este 

împiedicată din vina părţii reclamante prin neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege ori stabilite în 
cursul judecăţii, instanţa poate suspenda judecata arătând în încheiere care anume obligaţii nu au fost 
respectate.

Prin  încheierea  pronunţată  de  Tribunalul  Cluj  la  data  de  30.10.2012 s-a  dispus  în  temeiul 
textului de lege redat mai sus suspendarea judecării cauzei, reţinându-se că reprezentantul apelantului 
nu a făcut diligenţele necesare în vederea aflării sediului actual al pârâtei intimate.

Din  actele  dosarului  rezultă  că  într-adevăr  la  termenul  de  judecată  din  18.09.2012 
reprezentantului apelantului i s-a pus în vedere obligaţia de a face demersuri în vederea aflării sediului 
actual al intimatei şi sancţiunea aplicabilă în cazul neîndeplinirii obligaţiei.

La data de 30.10.2012 prin registratura instanţei reprezentantul apelantului a depus la dosar o 
cerere de amânare prin care s-a arătat şi faptul că raportat la extrasul ONRC existent la dosar din care 
rezultă care este sediul social al intimatei, apelantul nu are posibilitatea să indice un alt sediu, sediul 
publicat la ONRC fiind opozabil terţilor. Prin acelaşi înscris s-a solicitat şi încuviinţarea citării prin 
publicitate a intimatei.

Cu toate acestea, având în vedere cele invocate de către apelant în cuprinsul cererii depuse la 
dosar la data de 30.10.2012, tribunalul dispune suspendarea judecării apelului în temeiul art. 155 alin. 
1 C.pr.civ., reţinând  neîndeplinirea obligaţiilor puse în vedere la termenul anterior.

Ţinând cont de faptul că apelantul a învederat instanţei că nu este în măsură să indice un alt  
sediu  al  intimatei  decât  cel  care  rezultă  din  răspunsul  emis  de  Oficiul  Naţional  al  Registrului 
Comerţului, acest sediu fiind opozabil terţilor conform dispoziţiilor Legii nr. 26/1990, solicitând în 
subsidiar  încuviinţarea  citării  prin  publicitate  a  intimatei,  Curtea  apreciază  că  nu  era  îndeplinită 
condiţia culpei reclamantului apelant, condiţie prevăzută de textul de lege aplicat de către tribunal.

Raportat  la  aspectele  învederate  de  către  apelant  prin  scriptul  depus  la  dosar  la  data  de 
30.10.2012, chiar în cazul în care instanţa nu aprecia întemeiată cererea de amânare formulată prin 
acesta, trebuia să facă aplicarea dispoziţiilor art. 85 şi urm. C.pr.civ. care reglementează procedura 
citării şi a comunicarii actelor de procedură, iar nu să dispună în sensul art. 155 alin. 1 C.pr.civ.

Pentru aceste  motive,  în temeiul  art.  2441 coroborat  cu art.  312 alin.  3 C.pr.civ.  Curtea va 
admite  recursul  declarat  de  reclamantul  COMPOSESORATUL  H.  împotriva  încheierii  civile  din 
30.10.2012 a  Tribunalului  Cluj,  pe care  o va casa,  dispunând trimiterea  cauzei  la  acelaşi  tribunal 
pentru continuarea judecăţii.

65. Rectificare de carte funciară. Concluziile raportului de expertiză în 
sensul că imobilul nu a fost dezmembrat. Admitere, rectificare şi restabilirea 

situaţiei anterioare
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 166/R din 17 ianuarie 2013 

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Zalău reclamanta L.M. a chemat în judecată pe  
pârâţii Statul Român prin Consiliul Local al Municipiului Zalău şi Municipiul Zalău prin primar,  
solicitând instanţei să dispună rectificarea CF 4268 Zalău în sensul radierii suprafeţei de 85,50 mp  



teren intravilan de sub A3 nr. Topo 421/6/2/1/2/2 şi reînscrierea acestei suprafeţe în nr,  topo iniţial  
422/6/2/1/2 din acelaşi CF.

Prin sentinţa civilă nr. 3508 din 30 noiembrie 2010 a Judecătoriei Zalău, a fost respinsă ca 
nefondată acţiunea civilă înaintată de reclamanta L.M. împotriva pârâţilor Statul Român prin Consiliul 
Local al municipiului Zalău şi Municipiul Zalău, având ca obiect: rectificarea CF nr. 4268 Zalău în 
sensul radierii suprafeţei de 85,50 mp. teren intravilan de sub A + 3, nr. top 421/6/2/1/2/2; reînscrierea 
acestei suprafeţe de teren sub nr. top iniţial, anume 422/6/2/1/2 din aceeaşi carte funciară.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a avut în vedere, în esenţă, următoarele: 
Prin încheierea de carte funciară nr. 408 din 16 aprilie 1998 s-a dispus dezmembrarea parcelei 

înscrise  în  CF  nr.  4268  Zalău,  având  nr.  top  422/6/2/i/2  în  două  noi  parcele  având  numerele 
topografice noi 422/6/2/i/2/1 (formată din casă, anexe gospodăreşti şi teren în suprafaţă de 518,5 mp.) 
şi nr. top 422/6/2/i/2/2 (reprezentând teren în suprafaţă de 85,5 mp.).

La  baza  acestei  încheieri  de  carte  funciară,  au  stat  Decretul  nr.  118/1984  al  Preşedintelui 
României, decizia nr. 76/20 februarie 1988 a Consiliului Popular al municipiului Zalău, precum şi o 
schiţă de dezmembrare.

Reclamanta nu a formulat şi un capăt de cerere principal având ca obiect anularea actelor în 
temeiul cărora s-a efectuat înscrierea tabulară în discuţie, solicitând doar rectificarea cărţii funciare; or, 
rectificarea de carte funciară are caracter subsidiar, depinzând de anularea actului în baza căruia un 
drept a fost înscris în CF.

 Împotriva acestei sentinţe, a declarat apel reclamanta L.M., respins ca nefondat prin decizia  
civilă nr. 15 din 08 februarie 2011. 

Motivând decizia, Tribunalul a arătat că, într-adevăr, prevederile art. 34 din Legea nr. 7/1996 
trimit la concluzia că prealabil capătului de cerere în rectificarea cărţii funciare, reclamanta trebuia să 
solicite anularea actelor juridice în baza cărora s-a făcut înscrierea în cartea funciară.

Împotriva  acestei  decizii  a  declarat  recurs  reclamanta  L.M.,  admis  prin decizia  civilă  nr.  
2037/R/2011 a Curţii de Apel Cluj prin care s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare în apel la  
acelaşi Tribunal.

În motivarea deciziei pronunţate Curtea a reţinut  următoarele: 
Astfel  cum rezultă  din motivarea  cererii  de chemare  în  judecată,  reclamanta  şi-a  întemeiat 

cererea de rectificare a CF nr. 4268 Zalău pe considerentul esenţial că terenul în suprafaţă de 85,5 mp. 
aferent  noului  nr.  top  422/b/2/1/2/2  nu  a  făcut,  în  realitate,  obiectul  exproprierii  prin  Decretul 
prezidenţial nr. 118/1984, reclamanta conchizând că „… terenul expropriat se referă la un alt nr. topo 
…”.

Prin urmare, reclamanta tinde la a demonstra că exproprierea nu a vizat suprafaţa de 85,5 mp. 
teren ce le-a aparţinut părinţilor săi, doar dintr-o eroare apreciindu-se în sens contrar, după cum din 
eroare s-a procedat şi la efectuarea operaţiunii tabulare de sub B + 17,18 din CF nr. 4268 Zalău.

Or, aceste susţineri ale reclamantei tindeau la a se circumscrie motivului de rectificare de carte 
funciară la art. 34 pct. 1 din Legea nr. 7/1996, conform căruia rectificarea înscrierilor tabulare se poate 
cere „dacă înscrierea sau actul în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea nu a fost valabil”.

Pentru aceasta, era însă necesar a se efectua în cauză o expertiză topografică prin care să se 
stabilească dacă, în concret, măsura exproprierii a vizat suprafaţa de 85,5 mp. cuprinsă în parcela cu 
nr. top 421/b/2/1/2.

Deşi prima instanţă dispusese iniţial administrarea acestei probe, ulterior s-a revenit asupra ei, 
iar  proba  cu  expertiza  nu  a  fost  efectuată  nici  în  apel  astfel  că  verificarea  pe fond a  susţinerilor 
reclamantei nu s-a putut realiza, tribunalul  apreciind că era prioritară formularea şi a unui capăt de 
cerere, socotit principal, prin care să se solicite anularea actelor care au stat la baza înscrierilor a căror 
rectificare se solicită.

Curtea a reţinut că exigenţa rezultată din partea introductivă a art. 34 din Legea nr. 7/1996, 
conform căreia  rectificarea  cărţii  funciare  este  condiţionată  de  existenţa  prealabilă  a  unei  hotărâri 
judecătoreşti definitive şi irevocabile, nu impunea, în prezentul proces, formularea unui capăt de cerere 
distinct, prin care să se solicite anularea actelor ce au întemeiat înscrierea litigioasă, fiind suficient 
dacă, în considerentele hotărârii s-ar fi analizat susţinerile reclamantei potrivit cărora exproprierea nu 
ar fi vizat suprafaţa de 85,5 mp., ci o alta, aparţinând altui număr topografic, deci unui alt proprietar

In rejudecare apelul a fost înregistrat la data de 6.07.2011.



Prin decizia civilă nr. 33 din 5 iunie 2012 a Tribunalui Sălaj, apelul reclamantei a fost din nou  
respins ca nefondat.

În considerentele acestei decizii, tribunalul reţine că, în această fază procesuală, reclamanta şi-a 
completat acţiunea formulată solicitând rectificarea CF în sensul reînscrierii şi a suprafeţei de 34,50 
mp teren aferent top 421/b/2/1/2/2 în proprietatea defuncţilor săi părinţi Jimboreanu Ioan şi Veronica.

In rejudecare s-a administrat proba cu înscrisuri, s-a solicitat de către reclamantă şi s-a dispus 
de către instanţă efectuarea unei expertize topografice şi o completare la această lucrare .

Analizând apelul formulat, actele şi lucrările dosarului, susţinerile părţilor şi întreg probatoriul 
administrat, Tribunalul a reţinut următoarele:

Acţiunea iniţială a reclamantei  viza rectificarea CF 4268 Zalău  în sensul radierii  suprafeţei de 
85,5 mp intravilan  notată sub nr.  A 3 cu nr. top  421/b/2/1/2/2 şi reînscrierea acestei suprafeţe  în  
topograficul iniţial 422/b/2/1/2 din acelaşi CF .

Examinând, însă, cartea funciară in extenso instanţa a constatat  că în această carte  funciară  au 
fost înscrise iniţial 2 numere topografice  distincte şi anume :

- nr. top 421/b/2/1/2 grădină  de 673 mp 
- nr. top 422/b/2/1/2 casă şi grădină  604 mp .
Iniţial  aceste două topografice au aparţinut   unei singure familii  care prin două  înstrăinări 

succesive   au vândut  întreg imobilul, în părţi egale  de câte ½ familiilor  Soran Gheorghe şi Ana şi  
Jimborean Ioan şi Veronica   (antecesorii reclamantei) .

Prin încheierea  nr. 239/09.06.1975, pe baza  sentinţelor nr. 2042/1974 şi 601/1975 pronunţate 
de Judecătoria Zalău top 421/b/2/1/2/1 a fost dezmembrat  la rândul  său în două nr. top noi şi anume:

- 421/b/2/1/2/1 – grădină  de 638,5 mp 
- 421/b/2/1/2/2 – grădină de 34,50 mp 
 Se specifică  faptul  că top 421/b/2/1/2/1 va fi transcris în CF nr. 1 în favoarea Statului  român 

iar  top nou 421/b/2/1/2/2 se  readnotează în acest CF  sub nr. A+3 în favoarea familiei Jimborean 
(antecesorii  reclamantei).

Prin încheierea  nr. 408/16.04.1988 în baza  decretului prezidenţial 118/1984 parcela cu nr. top 
422/b/2/1/2   casă  şi  anexe   gospodăreşti  se  dezmembrează  în  două  noi  top.  şi  anume   nr.  top 
422/b/2/1/2/1 casă şi teren în suprafaţă  de 518,5 mp  care s-a notat în acelaşi CF 4268 în favoarea  
proprietarilor  existenţi şi  apoi nr. top nou 422/b/2/1/2/2  teren de 85,5  mp care împreună cu imobilul 
de sub A+3  s-a transcris în CF 5102 cu titlu de drept de expropriere  în favoarea Statului Român .

Instanţa a reţinut că prin decretul  susmenţionat antecesorii reclamantei  au fost expropriaţi de 
imobilele cu nr.  top  nou 422/b/2/1/2/2 în suprafaţă de 85,5  mp şi top 421/b/2/1/2/2 în suprafaţă de  
34,5 mp.

Din concluziile expertizei tehnice judiciare  efectuate în cauză rezultă că reclamanta foloseşte 
în prezent  întreaga suprafaţă a topograficului  422/b/2/1/2 care se întinde pe o suprafaţă de 604 mp 
( dezmembrat în 85,5 mp şi 518,5 mp), precum şi suprafaţa de 34,5 mp  aferentă top 421/b/2/1/2/2.

 Rezultă, aşadar, că afirmaţiile  reclamantei potrivit căreia măsura exproprierii  nu a vizat în 
concret suprafeţele  dezmembrate  şi imobilele proprietatea sa iniţială  sunt corecte.

Rămâne nedovedit,  însă, în cauză, care suprafaţă  şi aparţinând căror proprietari  a făcut în 
realitate obiectul  exproprierilor dispuse prin Decretul prezidenţial nr. 118/1984.

Tribunalul a mai reţinut că modul  de redactare a cererii introductive  de instanţă, de care însă 
aceasta  este ţinută - întrucât  judecătorii pot dispune  numai asupra  celor ce li s-a cerut - nu poate 
conduce  la admiterea cererii, întrucât suprafaţa de  85,50 mp teren intravilan nu poate fi radiată aşa 
cum solicită reclamanta - de sub A+3 din CF 4268 Zalău (unde nu a fost  înscrisă după dezmembrare), 
fiind necesar să se fi solicitat radierea acestei suprafeţe din Cf. 5102 de sub nr. A+1 din Cf. 5102 
Zalău,  unde  a  fost   înscrisă   această  suprafaţă  după  dezmembrarea  dispusă  prin  încheierea   nr. 
408/16.04.1988.

Cum  precizarea  formulată  de reclamantă  în  apel  nu este  în  sensul  susmenţionat,  fiind,  în 
realitate,  o  cerere  nouă,  fapt  ce  contravine  dispoziţiilor  art.  294  Cod  civil,  instanţa  a  respins  ca 
nefondat apelul formulat.

Prin  decizia  civilă  nr.12/R  din  01.11.2012  pronunţată  de  Curtea  de  Apel  Cluj  s-a  admis  
recursul declarat de reclamanta L.M. împotriva deciziei civile nr. 33 din 05.06.2012 a Tribunalului  



Sălaj, pe care a casat-o şi a reţinut apelul spre rejudecare şi s-a fixat termen de judecată pentru data  
de 22.11.2012.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de recurs a reţinut următoarele:
Analizând  recursul  formulat  prin  prisma  motivelor   invocate,  care  se  pot   încadra   în 

dispoziţiile  art. 304  pct. 5  Cod proc. civ., fiind  vorba de nerespectarea dezlegării în drept dată de 
instanţa de recurs, obligatorie pentru instanţa de apel, în sensul art. 315 alin. 1  Cod proc. civ., curtea a 
apreciat că acesta este fondat, întrucât, în primul recurs, casând decizia pronunţată în apel, instanţa de 
recurs  a stabilit  că acţiunea reclamantei poate fi încadrată în dispoziţiile art. 34  pct. 1  din Legea nr.  
7/1996 şi a  dispus instanţei de apel efectuarea unui raport de expertiză pentru a se stabili în concret 
dacă măsura exproprierii a vizat sau nu suprafaţa de  85,5 mp, solicitată de reclamantă.

Instanţa de apel, însă, a reţinut că nu poate fi rectificat  cuprinsul cărţii funciare şi reînscrisă 
suprafaţa  respectivă  pe numele  reclamantei  câtă  vreme nu se dovedeşte  de la  ce proprietar  a  fost 
preluată în realitate suprafaţa de  85,5 mp ce a făcut  obiectul exproprierii,  depăşind, prin aceasta, 
dezlegarea în drept dată de  instanţa de recurs. 

Este adevărat că, în urma efectuării raportului de expertiză în apel, în rejudecare, s-a dovedit că 
terenul solicitat de reclamantă a fost transcris într-o altă carte  funciară pe numele Statului Român, 
apreciindu-se că în apel nu mai poate fi formulată o cerere  nouă, în sensul radierii acestei suprafeţe 
din cartea  funciară în care a fost  transcrisă.

În realitate, obiectul cererii reclamantei îl constituie radierea acestei suprafeţe de teren de pe 
numele Statului Român şi reînscrierea ei pe numele reclamantei, din motivele arătate în cererea de 
chemare  în  judecată,  identificarea   cărţii  funciare   în  care  a  fost   înscris   dreptul  statului  fiind o 
chestiune ce ţine de starea de fapt, neconstituind o modificare a obiectului în apel, în sensul art. 294 
alin. 1 Cod proc. civ.

Întrucât  instanţa de apel, sub acest aspect, a încălcat  normele de procedură prev. de art. 315 
alin. 1  Cod proc. civ. şi art. 294  alin. 1  Cod proc. civ., ceea ce atrage nulitatea  hotărârii, în temeiul 
art.  312 alin.  1-3 Cod proc.civ.,  curtea  a  casat  decizia  pronunţată  în  apel  şi  a  reţinut  apelul  spre 
rejudecare, nesubzistând vreun motiv de casare cu trimitere spre rejudecare, în sensul art. 312 alin. 5 
Cod  proc.  civ.,  deoarece  apelul  a  fost   judecat  pe   fond  (nefiind  anulat,  respins  ca  tardiv   sau 
inadmisibil etc.), fiind  doar  menţinută soluţia de respingere  a acţiunii pe excepţie.

În vederea  rejudecării  apelului a fost fixat termen de  judecată pentru data de 22.11.2012, 
impunându-se  completarea  probaţiunii,  în  sensul  depunerii  la  dosar  a  anexelor  decretului  de 
expropriere referitoare la planul terenurilor expropriate (decretul şi anexa referitoare la o parte dintre 
proprietari  fiind depus la   dosarul  judecătoriei),  precum şi  a  planului  sau expertizei  întocmite   în 
vederea  înscrierii exproprierii în cartea  funciară, întrucât expertul a efectuat expertiza fără a  fi în 
posesia  acestora,  susţinând  că  încheierea   nr.  408/16.04.1988  lipseşte  din  arhiva  cărţii  funciare, 
înţelegând, prin aceasta, probabil, lipsa  mapei cu înscrisuri având acelaşi număr, ceea ce urmează a se 
verifica.

În ceea ce priveşte  parcela  în suprafaţă de 34,5 mp, cu nr. top 421/b/2/1/2/2, de remarcat  că, 
în cererea de chemare  în judecată, reclamanta  face referire la suprafaţa de teren de  85,5 mp, dându-i,  
însă, o identificare topografică greşită, pentru că acest  număr topografic are o suprafaţă de 34,5 mp. În 
realitate,  este vorba de o eroare  materială  de  dactilografiere  din cuprinsul cererii  de chemare în 
judecată, pentru că se cere readucerea acestei suprafeţe  în parcela cu nr. top iniţial 422/b/2/1/2, astfel 
că s-a dactilografiat greşit  421 în loc de  422 în debutul numărului topografic al parcelei cu privire la 
care s-a solicitat rectificarea. Acest  lucru rezultă şi din obiectivele  la expertiză solicitate în faţa primei 
instanţe,  în  care   se  face  referire  la   parcela  cu nr.  top  422/b/2/1/2/2  în  suprafaţă  de 85,5 mp în 
obiectivul nr. 5.

Obiectul  cererii  de  chemare  în  judecată  îl  constituie  oricum  suprafaţa  de  85,5  mp  teren 
identificată în concret la faţa  locului şi care urma să fie identificată cu date de cartea  funciară în 
vederea  soluţionării acţiunii în rectificare în cursul procesului.

Ceea ce este de reţinut este faptul că reclamanta a investit    instanţa cu o cerere ce viza o 
suprafaţă de teren determinată în concret şi care este cea de  85,5 mp, care s-a dovedit a fi identificată 
ca fiind parcela  cu nr. top 422/b/2/1/2/2 din CF 5102 Zalău.

Cu privire la  parcela  în suprafaţă de 34,5 mp, cu nr. top 421/b/2/1/2/2, s-a depus la dosar, încă  
în faţa primei instanţe copia extinsă a cărţii funciare  nr. 4268 Zalău, în care această parcelă a fost  



înscrisă  iniţial,  fiind transcrisă  apoi,  în  urma  exproprierii,  în  CF 5102 Zalău,  în  favoarea  Statului 
Român, aşa cum rezultă din menţiunea de sub B18, însă reclamanta nu a formulat vreun capăt de 
cerere cu privire la această parcelă, abia în apel, în rejudecare formulând o astfel de completare de 
acţiune, ceea ce contravine dispoziţiilor art. 294 alin. 12 Cod. proc. civ..

Instanţa  de  apel  a  dispus  efectuarea  raportului  de  expertiză  şi  în  ceea  ce  priveşte  această 
parcelă, însă, din motivarea hotărârii, rezultă că a apreciat că ar fi o cerere  nouă în apel, în sensul art. 
294 alin. 1 Cod proc. civ., sub acest aspect soluţia instanţei de apel urmând a fi menţinută.

De altfel, inclusiv din considerentele deciziei de casare, obligatorii pentru instanţa de apel în 
rejudecare, rezultă că cererea de chemare în judecată se referă doar la suprafaţa de 85,5 mp, nu şi la  
vreo altă suprafaţă de teren.

Analizând  apelul  declarat  de  reclamanta  L.M.  împotriva  sentinţei   civile  nr.  3508 din  30  
noiembrie 2010 a Judecătoriei Zalău,în limitele deciziei de casare, Curtea reţine următoarele:

Decizia  civilă  nr.15/2011  a  Tribunalului  Sălaj,  prin  care  s-a  soluţionat  apelul  declarat  de 
reclamantă împotriva sentinţei  civile  nr. 3508/2010 a Judecătoriei  Zalău,  a fost  casată prin decizia 
civilă nr.2037/2011 a Curţii de Apel Cluj, apelul fiind trimis spre rejudecare tribunalului.

Motivul casării a constat în aceea că se impune efectuarea unei expertize topografice, în lipsa 
acestei probe neputându-se verifica susţinerile reclamantei în sensul că în realitate exproprierea nu a 
vizat suprafaţa de 85,5 m.p., având nr.top.421/b/2/1/2 care face obiectul cauzei, ci o altă suprafaţă de 
teren.

În rejudecarea apelului a fost administrată proba cu expertiza topografică, concluziile acesteia 
fiind  în  sensul  că  reclamanta  foloseşte  şi  suprafaţa  de  85,5  m.p,  având  nr.top.422/b/2/1/2/2, 
dezmembrată din nr.top.422/b/2/1/2, înscrisă în C.F. nr.5102 Zalău în favoarea Statului Român, cu titlu 
de expropriere.

Raportat  la  acestea  instanţa  de  apel  a  concluzionat  în  sensul  că  sunt  dovedite  susţinerile 
reclamantei în sensul că măsura exproprierii nu a vizat această suprafaţă de teren de 85,5 m.p. ci o alta,  
problema fiind că reclamanta nu a dovedit ce suprafaţă de teren a format obiectul exproprierii prin 
Decretul prezidenţial nr.118/1984 şi de la cine. O altă problemă identificată de tribunal a fost aceea 
greşitei indicări a cărţii funciare din care se solicită radierea suprafeţei de teren.

Ambele probleme au fost clarificate prin decizia civilă nr.12/2012 a Curţii de Apel Cluj, prin 
care s-a casat decizia, reţinându-se apelul spre rejudecare.

În  rejudecarea  apelului  s-au  făcut  demersuri  suplimentare  în  vederea  obţinerii  planurilor 
terenurilor expropriate prin Decretul nr.118/1984( menţionate în cuprinsul decretului) şi a planurilor 
sau expertizei în baza cărora s-a înscris în cartea funciară terenul în litigiu în favoarea Statului Român, 
acestea neputând fi obţinute de la nici una din instituţiile care ar fi fost posibil să le deţină. Aceasta în 
condiţiile în care şi anterior, în celelalte faze procesuale au fost făcute demersuri în acest sens.

Atâta timp cât astfel de înscrisuri nu au putut fi comunicate la dosar, ţinând cont de concluziile 
raportului de expertiză întocmit în cauză de expertul judiciar Panie Sergiu, concluzii care sunt în sensul 
că în realitate imobilul cu nr.top.422/b/2/1/2 în suprafaţă de 604 m.p. nu a fost nicicând dezmembrat 
faptic,  aflându-se în  posesia reclamantei,  construcţiile  şi  arterele  de circulaţie  în vederea edificării 
căreia  a  fost  dispusă  măsura  exproprierii  conform  Decretului  nr118/1984  nesuprapunându-se  cu 
imobilul în litigiu, se poate concluziona în sensul temeiniciei cererii formulate.

Faptul că în lipsa actelor menţionate mai sus, nu se poate stabili  care teren a făcut de fapt 
obiectul exproprierii nu o poate prejudicia pe reclamantă, aceasta neavând posibilitatea de a obţine 
înscrisurile atâta timp cât acestea nu se mai regăsesc în arhivele instituţiilor abilitate în acest sens, 
conform răspunsurilor  acestora la adresele instanţei de judecată.

Prin urmare, în temeiul art.296 C.pr.civ., Curtea ca admite apelul declarat de reclamanta L.M. 
împotriva sentinţei  civile nr. 3508 din 30 noiembrie 2010 a Judecătoriei Zalău pronunţată în dosarul 
nr. 6214/337/2008, pe care o va schimba, în sensul că în temeiul art.34 pct.1 din Legea nr.7/1996 va 
admite acţiunea civilă exercitată de reclamantă împotriva pârâtului Statul Român prin Consiliul local 
al municipiului Zalău şi Municipiul Zalău prin primar, dispunând rectificarea înscrierii de sub B 18 din 
cf 4268 Zalău, în sensul restabilirii situaţiei anterioare.

În temeiul art.274 alin.1 C.pr.civ. instanţa va obliga pârâţii la plata sumei de 1366 lei cheltuieli 
de judecată în favoarea reclamantei în toate instanţele, reprezentând taxe judiciare de timbru, timbru 
judiciar şi onorariu expert.



66. Suspendarea judecăţii până la soluţionarea unui alt dosar de care 
atârnă dezlegarea pricinii. Menţinere 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 170/R din 17 ianuarie 2013 

Prin  încheierea   civilă  nr.  654  din  28  septembrie  2012  a  Tribunalului  Cluj  s-a   constatat 
renunţarea reclamanţilor M.D.A., P.V.O., M.M.A., D.A.M. (născută M.) şi K.G. la judecarea acţiunii 
formulate în contradictoriu cu pârâţii S.C. A. S.A. Dej, S.C. M.C. S.A. Dej, S.C. C. S.R.L. Dej, S.C.  
O.B. S.R.L. Dej şi Primăria municipiului Dej.

Au fost obligaţi reclamanţii în solidar să plătească în favoarea pârâtelor S.C. C. S.R.L. şi S.C. 
O.B. S.R.L. cheltuieli de judecată în sumă de 1.240 lei la fiecare.

A fost  admisă cererea de suspendare formulată de pârâţii S.C. A. S.A. Dej, S.C. C. S.R.L. Dej  
şi S.C. O.B. S.R.L. Dej şi în consecinţă:

S-a  dispus suspendarea judecării acţiunii civile formulată de reclamanţii M.M.A. şi O.E.D. în 
contradictoriu cu pârâţii S.C. A. S.A. Dej, S.C. M.C. S.A. Dej, S.C. C. S.R.L. Dej, S.C. O.B. S.R.L. 
Dej şi Primăria municipiului Dej, până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr. xxx/33/2012 al Curţii 
de Apel Cluj.

Pentru a pronunţa această încheiere, tribunalul a  reţinut  că în cauză sunt  îndeplinite cerinţele 
art.  246 alin.  3 Cod proc.civ.,  şi în consecinţă,  faţă d e  momentul la care au intervenit  actele de 
dispoziţie ale  părţilor, reclamanţii au fost  obligaţi în solidar  să plătească pârâtelor S.C. C. S.R.L. Dej,  
S.C. O.B. S.R.L. Dej cheltuieli de judecată  în sumă de  1240 lei fiecare, reprezentând  onorariile  
avocaţiale  conform actelor depuse la  dosarul cauzei. 

Instanţa a  mai reţinut că în cauză sunt  îndeplinite şi cerinţele art.  244 pct. 1  Cod proc.civ.  Cu 
privire la această ultimă cerinţă, instanţa  a reţinut că dezlegarea pricinii din prezentul dosar atârnă de 
existenţa sau inexistenţa dreptului care formează obiectul dosarului nr. xxx/33/2012 al Curţii de Apel 
Cluj.

Împotriva  acestei  încheieri  a  declarat  recurs  reclamantul  O.E.D.,  solicitând  să  se   dispună 
continuarea judecăţii şi exonerarea de la plata cheltuielilor de  judecată.

În  motivarea   recursului  care   nu  a  fost   întemeiat   în  drept,  reclamantul  a   arătat   că 
soluţionarea prezentei cauze  nu depinde de soluţionarea dosarului nr. xxx/33/2012 al Curţii de Apel 
Cluj.

În ce priveşte  cheltuielile de judecată reclamantul a arătat că prin încheierea atacată în mod 
greşit a fost obligat alături de ceilalţi reclamanţi la plata cheltuielilor de  judecată, în contextul în care 
el nu a renunţat la  judecată, litigiul nefiind soluţionat pe fond, situaţie în care  nu datorează cheltuieli  
de judecată .

Prin întâmpinarea depusă, intimatele  SC O.B. SRL Dej, SC C. SRL Dej şi SC Alpa SA Dej  s-
au opus  admiterii recursului, arătând  următoarele:

Instanţa  a  făcut  o corectă  aplicare a dispoziţiilor  art.  244 pct.  1  Cod proc.civ.,  admiţând 
cererea de  suspendare, întrucât  soluţia din acest  dosar depinde de existenţa sau inexistenţa dreptului  
reclamanţilor   ce  face  obiectul  dosarului  nr.  xxx/33/2012  al  Curţii  de  Apel  Cluj,  dosar   în  care 
reclamanţii au calitatea de moştenitori ai numitului M.V. şi  s-a stabilit dreptul acestora  de a primi 
despăgubiri pentru cota de 5/24 parte din imobilul înscris  în CF 2887 Dej şi nu de a le fi restituit  
imobilul în natură. Acest  dosar  se  află spre soluţionarea recursului la  Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie.

În condiţiile în care  în prezenta cauză reclamantul M.M.A. solicită printre altele şi restituirea 
în natură a  cotei de 5/24  parte  din imobilul înscris  în CF 2887 Dej, legal a apreciat instanţa de fond 
că sunt  întrunite cerinţele art. 244 pct. 1  Cod proc.civ. 

În ce priveşte recursul cu privire la  cheltuielile de  judecată, intimaţii au invocat  excepţia 
tardivităţii  acestuia,  arătând   că  termenul  în  care  puteau  declara  recurs   era  de  15  zile  de  la 
comunicare, iar  faţă de data declarării recursului, 29.11.2012 de   către reclamantul Ogiolan Emil 
rezultă că recursul este tardiv.

Intimaţii au mai invocat  şi excepţia  inadmisibilităţii recursului raportat la prev. art. 2812  Cod 
proc.civ., arătând  că prin încheierea  civilă nr. 654/2012  doar reclamanţii renunţători, au fost  obligaţi, 



în solidar  la plata cheltuielilor de  judecată, nu şi reclamanţii O.E.D. şi M.M.A., că în condiţiile în care 
recurentul a apreciat că din dispozitivul încheierii atacate nu rezultă cu claritate care dintre reclamanţi 
a fost obligat la plata cheltuielilor de  judecată, ar fi avut  posibilitatea să formuleze cerere de  lămurire 
a  dispozitivului  încheierii  civile   nr.  654/20102  a  Tribunalului  Cluj  în  termen  de  15  zile  de  la 
comunicarea  încheierii.

Examinând recursul curtea reţine următoarele:
Potrivit  dispoziţiilor art. 282  alin. 2  Cod proc.civ., împotriva  încheierilor  premergătoare nu 

se  poate face apel decât  odată cu fondul, în afară de cazul când,  prin ele  s-a  întrerupt  cursul 
judecăţii. Fiind  varietăţi de  încheiere premergătoare, încheierile  interlocutorii sunt supuse aşadar, cu 
privire la  căile de atac  regimului juridic prev. de art. 282 alin. 2  Cod proc.civ., putând fi atacate  cu 
apel numai în cazul în care s-a produs o suspendare sau întrerupere a  cursului judecăţii, ori dacă există 
o  prevedere  legală  în  acest  sens.  În  urma  modificării  codului  de  procedură  civilă  prin  OUG nr. 
138/2000,  posibilitatea   atacării  separate,  dar  numai  cu  recurs  a   încheierilor  de  suspendare  este 
prevăzută de art. 2441 Cod proc.civ.

Conform dispoziţiilor  art.  301   Cod  proc.civ.,  termenul  de  recurs   este  de  15   zile  de  la 
comunicarea  hotărârii dacă legea nu dispune altfel.

Având   în  vedere  aceste   dispoziţii,  ţinând  seama  de   faptul  că  încheierea   civilă  nr. 
654/28.09.2012 a  fost  comunicată recurentului O.E.D. la data de 19.10.2012, conform dovezii de 
comunicare de la  f. 34, iar recursul a fost  declarat  la data de 29.11.2012, curtea apreciază că, cu 
privire la acest aspect recursul reclamantului este tardiv.

Excepţia   inadmisibilităţii  recursului  cu  privire  la  cheltuielile  de   judecată,   raportat  la 
dispoziţiile  art.  281  2 Cod proc.civ.,  invocată  de intimaţi  prin întâmpinare,  având  în  vedere  cele 
reţinute  în aliniatul precedent cu privire la tardivitatea recursului, nu va  mai fi analizată de   instanţă. 

Cu privire la celelalte  motive din declaraţia de recurs:
Recurentul nu şi-a  întemeiat în drept recursul, însă în baza art.  306 alin. 3  Cod proc.civ., 

curtea  apreciază că acestea se  încadrează în  dispoziţiile  art. 304 pct. 9 Cod proc.civ., text de lege 
prin prisma  căruia va proceda la analizarea lor. 

Prin  încheierea  civilă nr. 654  din 28.09.2012 a  Tribunalului Cluj  s-a  dispus  suspendarea 
judecării acţiunii formulată de reclamanţii M.M.A. şi O.E.D. în contradictoriu cu pârâţii SC O.B. SRL 
Dej, SC C. SRL Dej şi SC A. SA Dej şi Primăria  municipiului Dej, în baza art. 244 pct. 1  Cod 
proc.civ. până la soluţionarea  dosarului nr. xxx/33/2012 al Curţii de Apel Cluj. Soluţia  pronunţată 
de  Tribunalul Cluj este legală.

Cauza  a  fost   înregistrată  iniţial  sub  nr.  9460/2003  pe  rolul  Tribunalului  Cluj  şi  a  fost  
soluţionată  prin sentinţa  civilă  nr.  354/8 aprilie  2003,  prin care  a   fost   admisă  în  parte  acţiunea 
reclamanţilor  împotriva pârâţilor AVAS, SC M.C. SA şi SC A. SA şi în consecinţă a fost obligată 
pârâta   AVAS să  facă  reclamanţilor,  în  calitate  de  moştenitori  după  defunctul  M.V.  o  ofertă  de 
restituire prin echivalent  pentru cota de  5/24 parte din imobilul în litigiu înscris în CF 2887 Dej.

Prin decizia civilă nr. 162/A/2003 a  Curţii de Apel Cluj a fost  respins apelul declarat  de 
AVAS împotriva  acestei  sentinţe,  iar  prin decizia  civilă  nr.  1091/2012  Înalta  Curte de Casaţie  şi 
Justiţie a  admis recursul declarat de reclamanţi,  a  casat  decizia şi a trimis cauza spre rejudecare 
Curţii de Apel Cluj.

În rejudecare,  cauza a fost  înregistrată sub nr. xxx/33/2012  şi soluţionată prin decizia civilă 
nr.  70/A/2012 prin care  s-a respins ca nefondat apelul declarat de  pârâta  AVAS fiind  menţinută în 
întregime  sentinţa civilă nr. 354/8.04.2003 a  Tribunalului Cluj.

Decizia civilă nr. 70/A/2012 a  fost atacată cu recurs  de către  AVAS, dosarul aflându-se spre 
competentă soluţionare la  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

În prezenta cauză reclamanţii  solicită  constatarea calităţii  lor de proprietari  ai  imobilului  în 
litigiu, situat  în Dej, P-ţa  Bobâlna  nr. 17-18 şi  restituirea în natură a cotei lor de  proprietate  din 
imobilul înscris în CF 2887 Dej, iar  în dosarul nr. 143/219/2012 reclamanţii au formulat  notificări 
privind restituirea  în natură a  imobilului situat în Dej str. 1  Mai nr. 1 şi P-ţa  Bobâlna  nr. 17-18.

În  consecinţă,  obiectul  prezentei  acţiuni  care  priveşte  constatarea  calităţii  de  proprietari  ai 
reclamanţilor asupra aceluiaşi imobil, care face obiectul dosarului nr. xxx/33/2012 al Curţii de Apel 
Cluj  în  care  s-a  stabilit  dreptul  la  despăgubiri  în  favoarea  unora  dintre  reclamanţi,  soluţionarea 



prezentei  pricini  depinde  de  existenţa  sau  inexistenţa  dreptului  care  face  obiectul  altei  judecăţi, 
respectiv a judecăţii înregistrată sub nr. xxx/33/2012 al Curţii de Apel Cluj.

În consecinţă, în baza art. 304 pct. 9 şi 312 alin. 1  Cod proc.civ., curtea va respinge recursul  
declarat de reclamant  împotriva încheierii civile nr. 654 din 28 septembrie 2012 a Tribunalului Cluj  
pronunţată în dosar nr. 143/219/2012, pe care o va menţine.

67. Decizie de imputare emisă de angajator pentru recuperarea sumei 
plătite nelegal angajatorului în scopul finalizării studiilor de masterat. 

Posibilitatea recuperării prejudiciului numai prin învoiala părţilor semnată 
deacestea, sau în baza unei hotărâri judecătoreşti irevocabile, ca modalităţi 

recunoscute de lege
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 174/R din 21 ianuarie 2013 

Prin sentinţa civilă nr. 717 din 20.04.2012 a Tribunalului Maramureş a fost admisă contestaţia 
formulată  de  reclamanta T.D. împotriva pârâtului  SERVICIUL PUBLIC  „Asistenţă  Socială” Baia 
Mare şi, în consecinţă :

S-a constatat nulitatea deciziei nr. 92 din 30.06.2011 emisă de pârâtă privind imputarea sumei 
de 1430 de lei reclamantei.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:
Reclamanta T.D. are calitatea de angajat al pârâtului Serviciul Public „Asistenţă Socială” Baia 

Mare, ocupând postul de asistent-social.
Prin decizia nr. 92 din 30.06.2011, contestată în cauză, s-a imputat reclamantei suma de 1430 

lei, reprezentând contravaloarea cursurilor de masterat efectuate în anul 2009.
S-a stabilit ca suma imputată reclamantei, în cuantum total de 1430 lei, să se recupereze prin 

reţineri succesive cu caracter lunar din salariu.
În conformitate  cu dispoziţiile  art.  254 din Codul muncii,  salariaţii  răspund patrimonial,  în 

temeiul  normelor  şi  principiilor  răspunderii  civile  contractuale,  pentru  pagubele  materiale  produse 
angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.

Principalele  modalităţi  de  stabilire  şi  recuperare  a  prejudiciului  produs  angajatorului  sunt 
învoiala părţilor, semnată de ambele părţi,  consemnată într-un înscris şi înregistrată la angajator, şi 
acţiunea în justiţie.

Astfel, potrivit art. 169 din Codul muncii, nicio reţinere din salariu nu poate fi operată, în afara 
cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege.

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.

Dispoziţiile art. 169 din Codul muncii au un caracter imperativ şi se înscriu în cadrul măsurilor 
de protecţie a drepturilor salariale,  în consens cu prevederile art. 8 alin.1 din  Convenţia Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii privind protecţia salariului nr.95 din anul 1949.

Prin urmare, două categorii de reţineri salariale sunt posibile: cele prevăzute de lege (impozitul 
pe veniturile din salariu, contribuţiile de asigurări sociale etc.) şi cele reprezentând daune, constatate, 
după caz, prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.

Aşadar,  în  situaţia  în  care  părţile  nu se înţeleg,  când salariatul  nu  recunoaşte  producerea 
pagubei  ori  nu este  de acord cu cuantumul acesteia,  singura cale  aflată  la îndemâna angajatorului 
păgubit este aceea de a sesiza instanţa competentă.

Decizia de imputare nr. 92 din 30.06.2011 a fost emisă cu încălcarea dispoziţiilor art. 169 din 
Codul muncii, dispoziţii cu caracter imperativ, ceea ce atrage sancţiunea nulităţii absolute a acesteia.

Raportat la considerentele mai sus-expuse, în temeiul art. 169 şi art. 254 din Codul muncii, 
instanţa a admis contestaţia formulată şi a constatat nulitatea absolută a deciziei nr. 92 din 30.06.2011 
emisă de pârâtul Serviciul Public „Asistenţă Socială” Baia Mare privind imputarea unor sume de bani 
reclamantei,  conform măsurilor  stabilite  de auditul  intern al  Primăriei  Baia Mare prin raportul  nr. 
24/05.05.2011.



Împotriva  acestei  hotărâri  a  declarat  recurs  pârâtul  SERVICIUL  PUBLIC   „Asistenţă  
Socială” Baia Mare – Consiliul Local Baia Mare, solicitând anularea sentinţei atacată şi să se judece 
cauza pe fond stabilind că suma de 1430 lei pe care instituţia a achitat-o pentru reclamantă în vederea 
efectuării  cursurilor de masterat,  a fost  nelegal plătită aşa cum se arată la punctul 2, pagina 6 din 
Raportul  de audit  nr.24/05.05.2011, respectiv  punctul  C, pag.  11 din acelaşi  raport,  impunându-se 
recuperarea acestor sume.

În motivarea recursului pârâta a arătat că prin Raportul de audit nr.24/05.05.2011 s-a stabilit 
faptul că în mod nelegal au fost achitate de către instituţie,  cursurile de masterat,  pentru intimata-
reclamantă, invocând prevederile art.52 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarului public 
(republicată)  cu  modificările  şi   completările  ulterioare  pentru  a  arăta  că  nu  constituie  formă  de 
perfecţionare profesională şi nu pot fi finanţate de la bugetul local studii universitare sau de doctorat şi 
prevederile Legii nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare cu modificările şi completările 
ulterioare,  conform  cărora  studiile  universitare  se  organizează  pe  trei  cicluri  respectiv  -   studii 
universitare de licenţă, studii universitare de masterat şi studii universitare de doctorat.

În consecinţă studiile de masterat asigură doar aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau 
într-un domeniu aprobat, nefiind asimilate unor programe de perfecţionare profesională.

În temeiul celor mai sus, pârâta consideră că Directorul Serviciului Public Asistenţă Socială, în 
mod legal a emis Decizia nr.92/30.06.2011 pentru imputarea sumei de 1430 lei intimatei – reclamante. 

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

  Potrivit dispoziţiilor art. 254 alin. 1 Codul muncii, republicat, 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. 256 C.muncii, republicat salariatul 
care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie.

Însă, prin adoptarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, în vigoare de la 1 martie 2003, a fost  
înlăturată posibilitatea angajatorului de a emite decizii de imputare cu caracter executoriu în vederea 
recuperării prejudiciului şi stabilirii răspunderii materiale a salariatului.

Dispoziţia de imputare contestată de reclamantă, deşi potrivit susţinerilor recurentului, are drept 
scop recuperarea sumelor acordate nelegal personalului contractual, contravine dispoziţiei imperative 
prevăzute de art. 169 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. 169 
alin. 2 Codul muncii.

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  instituţia 
publică  şi  Curtea  de  Conturi,  fiind  în  prezenţa  unui  regim juridic  special,  specific  raporturilor  de 
muncă.

Pentru aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor legale menţionate anterior, a art. 3041 şi 312 
alin. 1 Cod procedură civilă se va respinge ca nefondat recursul declarat în cauză.

68. Contestaţie de executare. Suspendare până la soluţionarea unui alt 
dosar. Nelegalitate 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 184/R din 21 ianuarie 2013 



Prin sentinţa  civilă  nr.12463 din 22.11.2012,   pronunţată  de Tribunalul  Cluj  a  fost  admisă 
contestaţia  formulată  de reclamanta  Casa Judeţeană  de Pensii  Cluj,  împotriva  intimatei  A.V.  şi  în 
consecinţă, a fost admisă cererea de suspendare a executării silite până la soluţionarea irevocabilă a 
dosarului nr. xxx/117/2011.

S-a dispus anularea actelor de executare silită efectuate în dosarul execuţional nr. 1086/2012 al 
Biroului executorului judecătoresc S.R.M..

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că reclamanta a solicitat suspendarea provizorie a 
executării silite şi anularea actelor de executare silită din dosarul execuţional nr. 1086/2012 al Biroului 
executorului judecătoresc S.R.M., executare silită pornită de către A.V..

În  dosarul  nr.  zzz/117/2010  al  Tribunalului  Cluj,  soluţionat  irevocabil,  instanţa  a  respins 
acţiunea formulată de către A.V. prin care s-a solicitat anularea deciziei de recalculare a pensiei emisă 
în baza Legii nr. 119/2010 şi menţinerea pensiei de serviciu.

Prin sentinţa  civilă nr. 3743/2011 pronunţată  de Tribunalul Cluj în dosar nr. yyy/117/2011,  
instanţa a dispus suspendarea efectelor deciziei de revizuire a pensiei până la soluţionarea irevocabilă a 
dosarului nr. xxx/117/2011 – dosar în care s-a solicitat anularea deciziei de revizuire.

Prin Ordonanţa nr. 3958/2011 pronunţată de Tribunalul Cluj în dosar nr. yyy/117/2011, instanţa 
a admis cererea de completare a dispozitivului în sensul că se dispune repunerea în plată a pensiilor de 
serviciu  până  la  soluţionarea  irevocabilă  a  acţiunii  formulată  în  dosarul  nr.  xxx/117/2011  al 
Tribunalului Cluj.

Reclamanta Casa Judeţeană de Pensii Cluj a emis două decizii, decizia de recalculare a pensiei 
în baza Legii nr. 119/2010 şi decizia de revizuire a pensiei emisă în baza OUG nr. 59/2011.

Întrucât  instanţa  s-a  pronunţat  în  dosarul  nr.  zzz/117/2010  al  Tribunalului  Cluj,  soluţie 
irevocabilă, şi a dispus respingerea acţiunii formulată de A.V. prin care a solicitat anularea deciziei de 
recalculare a pensiei şi menţinerea pensiei de serviciu, reclamanta Casa Judeţeană de Pensii Cluj poate 
plăti pensia pentru A.V. în cuantumul stabilit prin decizia de recalculare a pensiei emisă în baza Legii 
nr. 119/2010 şi nu cel stabilit prin decizia privind stabilirea pensiei de serviciu.

Atât decizia privind stabilirea pensiei de serviciu cât şi cuantumul stabilit prin acea decizie nu 
se mai pot acorda atâta timp cât există o hotărâre judecătorească irevocabilă care a stabilit ca legală 
emiterea deciziei de recalculare a pensiei stabilită în baza Legii nr. 119/2010.

Actele de executare silită nu se mai pot raporta la decizia privind acordarea pensiei de serviciu 
atâta  timp cât a fost  emisă decizia  de recalculare a pensiei  de serviciu nr.  242487/31.08.2010, iar 
această  decizie  de recalculare  a fost  menţinută  printr-o hotărâre  rămasă  irevocabilă  de instanţa  de 
judecată.

Decizia  de  recalculare  a  pensiei  se  aplică  cu  data  de  01.09.2010,  iar  cuantumul  pensiei  – 
începând cu această dată – este cel stabilit în această decizie.

Întrucât actele de executare silită emise în dosarul execuţional nr. 1086/2012 sunt raportate la 
pensia de serviciu, pensie care nu se mai poate aplica având în vedere hotărârea pronunţată de instanţa 
de  judecată  în  dosar  nr.  zzz/117/2010,  instanţa  a  admis  contestaţia  formulată  de  reclamanta  Casa 
Judeţeană de Pensii Cluj.

Împotriva acestei  hotărâri,  pârâta A.V. a declarat  recurs prin care a solicitat  modificarea  
sentinţei în sensul respingerii acţiunii.

În motivarea recursului întemeiat pe dispoziţiile art.304 pct.7,8 şi 9 C.pr.civ., s-a invocat că în 
mod eronat s-a reţinut că obiectul acţiunii îl constituie suspendarea executării, deoarece în realitate în 
cadrul contestaţiei la titlu s-a solicitat suspendarea  provizorie a executării.

Se critică omisiunea de a se analiza mijloacele de apărare formulate  prin întâmpinare şi se 
contestă considerentele hotărârii privind suspiciunea tergiversării cauzei şi soluţia ce se va  pronunţa în 
recurs asupra fondului.

Se  arată  că  sentinţa  civilă  nr.116/2011  a  Tribunalului  Cluj,  pronunţată  în  dosarul 
nr.zzz/117/2010 nu este irevocabilă,  fiind suspendată în baza art.242 alin.1 pct.2 C.pr.civ.  judecata 
recursului,  astfel  încât  doar  în  cadrul  acestui  dosar  se  putea   solicita  suspendarea  provizorie  a 
executării, nicidecum în cadrul contestaţiei la titlu.

Reclamanta  Casa  Judeţeană  de  Pensii  Cluj  a  depus  întâmpinare prin  care  a  solicitat 
respingerea recursului ca nefondat.

Examinând hotărârea în raport de motivele invocate, Curtea de Apel constată următoarele:



În  mod  eronat  s-a  reţinut  prin  hotărârea  atacată  că  acţiunea  reclamantei  având  ca  obiect 
anularea  deciziei  de  recalculare  a  pensiei  sale  speciale,  emisă  în  baza  Legii  nr.119/2010,  a  fost 
soluţionată irevocabil, acesta fiind considerentul pentru care s-a dispus anularea  actelor de executare 
silită.

În realitate, judecata cauzei ce formează obiectul dosarului nr.zzz/117/2010, a fost suspendată 
în baza art.242 alin.1 pct.2 C.pr.civ.,  la data de 15 februarie 2012, fără a mai fi efectuate până în  
prezent alte acte de procedură.

Prin urmare, raportat la acest aspect, nu se poate reţine nulitatea actelor de executare silită fără 
ca măsura recalculării pensiei speciale să fie examinată în mod irevocabil de o instanţă de judecată.

De asemenea, dispoziţia de suspendare a executării silite este nelegală deoarece se raportează la 
soluţionarea irevocabilă a dosarului nr.xxx/117/2011 (având ca obiect anularea deciziei de revizuire a 
pensiei emisă în baza OUG nr.59/2011), aşadar la o altă cauză decât cea privind recalcularea pensiei în 
baza Legii nr. 119/2010..

Or, conform art.403 C.pr.civ.,  cererea de suspendare a executării trebuie formulată în cadrul 
contestaţiei la  executare, rezultând că această măsură se fundamentează pe datele existente în dosarul 
contestaţiei la executare.

Contrar acestor exigenţe legale, prin hotărârea atacată s-a dispus suspendarea executării silite 
până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr.xxx/117/2012, în condiţiile în care în acest dosar Casa 
Judeţeană  de  Pensii  Cluj  putea  solicita  aplicarea  dispoziţiilor  art.300  alin.2  C.pr.civ.,  având  la 
dispoziţie remediul procesual pentru suspendarea executării silite.

Aşadar măsura suspendării dispusă până la soluţionarea unei cauze diferită de contestaţia la 
executare nu are fundament legal, urmând a fi modificată în sensul respingerii cererii.

Pentru  considerentele  expuse  anterior,  Curtea  de  apel,  în  temeiul  art.312  alin.3  raportat  la 
art.304 pct.9 C.pr.civ., va admite recursul, va modifica sentinţa în sensul  respingerii acţiunii.

69. Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă. 
Legalitate 

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 185/R din 21 ianuarie 2013 

Prin  sentinţa  civilă  nr.1437  din  26.09.2012,  pronunţată  de  Tribunalul  Maramureş,  a  fost 
respinsă excepţia  tardivităţii  invocată  de pârâta  Direcţia  Generală de Asistenţă  Socială  şi protecţia 
Copilului Maramureş.

A fost admisă acţiunea civilă formulată de reclamanta B.P., în contradictoriu cu pârâta Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului Maramureş şi, în consecinţă, a fost anulată  în 
parte dispoziţia nr. 277/31.01.2012, respectiv art. 2 din această dispoziţie, emisă de pârâtă; au fost 
anulate cele două acte adiţionale fără număr şi dată, comunicate reclamantei la data de 20.02.2012, 
emise de pârâtă; a fost anulată dispoziţia nr. 125/04.01.2012 emisă de pârâtă; a fost obligată pârâta să 
plătească reclamantei diferenţa drepturilor salariale începând cu 15.08.2011, datorate conform funcţiei 
de instructor cu educaţia M gradaţia 5, clasa de salarizare 29 şi cele efectiv achitate; a fost obligată 
pârâta la 300 lei cheltuieli de judecată în favoarea reclamantei.

Pentru  a  hotărî  astfel,  prima  instanţă  a  reţinut  că  reclamanta  este  angajată,  cu  contract 
individual de muncă, la pârâta D.G.A.S.P.C. Maramureş, în funcţia de instructor cu educaţia CRCR S. 
Sighetu Marmaţiei.  Prin dispoziţia nr. 782 din 10.06.2011 emisă de Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială  şi  Protecţia  Copilului  Maramureş,  începând  din  data  de  14.06.2011  reclamanta  a  fost 
sancţionată cu retrogradare în funcţie pe o durată de 60 zile, urmând a ocupa funcţia de infirmier la 
CRRPH B. din Sighetu Marmaţiei şi a beneficiat de drepturile salariale funcţiei de infirmier. Dispoziţia 
de sancţionare a fost contestată, iar prin sentinţa pronunţată în dosarul nr. 6312/100/2011 având ca 
obiect această contestaţia, s-a decis respingerea contestaţiei.

După expirarea perioadei de 60 de zile, durata de aplicare a sancţiunii, reclamanta nu a fost 
repusă în drepturi, respectiv a rămas mai departe pe postul de infirmier fiind salarizată potrivit acestei 
funcţii şi nici nu s-a dispus revenirea acesteia la CRCR S. Sighetu Marmaţiei, prestând în continuare 
activitate la CRRPH B. din Sighetu Marmaţiei.



Prin dispoziţia 277/31.01.2012 emisă de pârâtă, privind „reîncadrarea d-nei B.P. în funcţia de 
instructor cu educaţia - M, gradaţia 5, clasa de salarizare 29, la CTF S.”, se dispune calcularea şi plata 
drepturilor  salariale  către  reclamantă  pentru  perioada  15.08.2011  -  31.01.2012  cu  următoarea 
menţiune:

„reîncadrată în funcţia de instructor cu educaţia - M, gradaţia 5, clasa de salarizare 29, la S., 
sumele reprezentând drepturi salariale aferente acestei funcţii”.

La art. 2 din aceeaşi dispoziţie se precizează că începând cu data de 01. 02.2012, reclamanta îşi 
va desfăşura activitatea la CRRPH B..

Pârâta mai emite două acte adiţionale la contractul individual de muncă al reclamantei, fără 
dată, fără număr de înregistrare,  semnate de reclamantă doar pentru luare la cunoştinţă, cu data de 
20.02.2012.

Prin actul adiţional depus la fila 4 din dosar, se menţionează că începând cu data de 15.08.2011, 
reclamantei i se modifică funcţia în instructor cu educaţia M gradaţia 5, clasa de salarizare 29 la CTF 
S. precum şi drepturile salariale, respectiv 900 lei salariu de bază şi spor de condiţii deosebite 72 lei, 
total brut 072 lei, iar începând cu data de 01.02.2012 se modifică şi locul muncii de CTF S. la CRRPH 
B..

În celălalt act adiţional, cel depus la fila 5 din dosar, se precizează că, începând cu data de 
01.01.2012, reclamanta va beneficia de un salariu de bază de 700 lei şi un spor de condiţii deosebite de 
81  de  lei,  total  brut  fiind  de  781  lei,  menţionându-se  că  celelalte  clauze  ale  contractului  rămân 
neschimbate.

Ulterior  prin  dispoziţia  nr.  125/03.01.2012,  comunicată  reclamantei  la  data  de  26.03.2012, 
pârâta  dispune  ca  începând  cu  data  de  01.01.2012,  reclamanta,  angajată  în  funcţia  de  infirmieră 
gradaţia 5 clasa de salarizare 23 la CRRPH B., va avea un salariu de 781 lei brut.

În ce priveşte prescrierea dreptului la acţiune privind contestarea acestei dispoziţii, invocată de 
pârâtă, instanţa reţine că excepţia este neîntemeiată. Astfel cum se face menţiune pe dispoziţie şi cum 
de altfel recunoaşte şi pârâta, dispoziţia a fost comunicată reclamantei la data de 26.03.2012. Potrivit 
prevederilor art. 268 alin. 1 lit. a Codul muncii, dispoziţia poate fi atacată în instanţă în termen de 30 
de  zile  de  la  comunicare.  Completarea  de  acţiune  prin  care  reclamanta  înţelege  să  formuleze 
contestaţie şi împotriva acestei dispoziţii este depusă prin registratura instanţei la data de 20.04.2012, 
deci în cadrul termenului de 30 de zile de la comunicare, data de 11.05.2012 la care face referire pârâta 
fiind termenul de judecată fixat în prezentul dosar.

Faţă de considerentele de fapt reţinute, sub aspectul fondului cauzei, s-a considerat incidenţa 
unei  modificări unilaterale de contract individual de muncă.

Contractul  de muncă  al  reclamantei  priveşte  încadrarea  acesteia  în  funcţia  de instructor  cu 
educaţia  la  CTF  S.  Sighetu  Marmaţiei,  cu  salariul  corespunzător  acestei  funcţii.  Retrogradarea 
reclamantei în funcţia de infirmier şi schimbarea locului de muncă la CRRPH B., a fost dispusă ca san
cţiune  disciplinară,  pentru  o perioadă  determinată  de  60  de zile,  iar  la  expirarea  acestei  perioade 
reclamanta trebuia repusă în situaţia anterioară atât sub aspectul funcţiei cât şi sub aspectul locului de 
muncă,  acestea  fiind  elemente  esenţiale  ale  contractului  individual  de  muncă,  în  acest  sens  fiind 
dispoziţiile art.  41 alin. 3 Codul muncii,  iar aceste elemente nu pot fi modificate decât cu acordul 
părţilor, în acest sens dispoziţiile art. 41 alin. 1 Codul muncii fiind imperative. Cum în cauză nu s-a 
făcut dovada că modificările aduse contractului individual de muncă al reclamantei, după expirarea 
perioadei de sancţionare disciplinară, s-au făcut cu acordul reclamantei, acestea au fost anulate şi în 
consecinţă acţiunea a fost admisă conform dispozitivului.

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă, pârâta a fost obligată la suportarea cheltuielilor de 
judecată  ocazionate  reclamantei,  în  sumă  de  300  lei,  reprezentând  onorariu  de  avocat  dovedit  cu 
chitanţa nr. 48/06.09.2012 depusă la dosar.

Împotriva  acestei  hotărâri,  pârâta  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  
Copilului Maramureş a formulat recurs prin care a solicitat modificarea sentinţei în sensul respingerii 
acţiunii, iar în subsidiar casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe.

În motivarea recursului s-a prezentat starea de fapt ce a generat prezentul litigiu, arătându-se că 
prin decizia nr.277/31.01.2012 reclamantei i s-au acordat retroactiv diferenţele salariale rezultate prin 
prelungirea perioadei în care reclamanta a fost retrogradată în funcţie, ca măsură disciplinară şi i s-a 
recunoscut funcţia de instructor şi salariul corespunzător.



Locul de desfăşurare a activităţii CR RPH B. – a fost stabilit în baza dispoziţiilor art.96 din 
Legea nr.272/2004, în raport de obligaţia legală a angajatorului de a îndepărta de copil persoana care a 
săvârşit abuzuri asupra copilului pe care îl are în îngrijire, faptă de care este acuzată reclamanta, fiind 
şi cercetată penal.

Se arată  că  nici  în  prezent  acordul  reclamantei  exprimat  în  data  de 08.04.2011 în vederea 
schimbării funcţiei şi locului de desfăşurare a activităţii nu a fost revocat, precum şi că reclamantei i-
au fost plătite toate diferenţele salariale, astfel încât sub acest aspect acţiunea reclamantei şi dispoziţia 
primei instanţe nu are obiect.

Se contestă dispoziţia de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.
Sunt invocate motivele prevăzute de art.304 pct.6, 7, 8 şi 9 C.pr.civ.
Examinând hotărârea în raport de motivele invocate Curtea de apel va admite recursul pentru  

următoarele considerente:
Dispoziţia  nr.277/31.01.2012  emisă  de  pârâtă  se  referă  în  art.2  la  stabilirea  locului  de 

desfăşurare a activităţii reclamantei la  CRRPH B..
Această măsură nu reprezintă, contrar considerentelor hotărârii atacate, o modificare unilaterală 

a contractului de muncă.
În  acest  sens,  Curtea  de  Apel  reţine  că  art.41  Codul  muncii  reglementează  posibilitatea 

modificării contractului individual de muncă numai prin acordul părţilor, iar cu titlu de excepţie este 
recunoscută posibilitatea modificării individuală în cazurile şi condiţiile stabilite în mod expres prin 
lege.

O primă observaţie în acest  context este că reclamanta şi-a exprimat acordul la schimbarea 
locului de muncă, conform declaraţiei scrise personal la data de 08.04.2011. O atare manifestare de 
voinţă  dă expresie principiului  consensualismului (art.8 din Codul muncii), rezultând că schimbarea 
locului de desfăşurare a activităţii a fost dispusă în baza consimţământului salariatei şi prin urmare, nu 
reprezintă o măsură unilaterală a angajatorului.

Art.2 al dispoziţiei nr.277/2012 reflectă în consecinţă acordul salariatei la schimbarea locului 
de muncă, ceea ce se încadrează în exigenţele legale enunţate de art.41 alin.1 Codul muncii.

În egală măsură,  Curtea de Apel reţine şi că în măsura în care s-ar considera că dispoziţia  
nr.277/2012 are caracter unilateral, după cum susţine reclamanta, emiterea sa  se încadrează în situaţia 
de excepţie reglementată de  art.41 alin.2 Codul muncii.

Astfel,  după  cum s-a  precizat  anterior,  modificarea  unilaterală  este  posibilă  în  cazurile  şi 
condiţiile  legii.  Or,  art.96  din  Legea  nr.  272/2004  privind  protecţia  şi   promovarea  drepturilor 
copilului, prevede că: 

“În cazul în care abuzul sau neglijarea a fost săvârşită de către persoane care, în baza unui 
raport  juridic  de  muncă  sau  de  altă  natură,  asigurau  protecţia,  creşterea,  îngrijirea  sau  educaţia 
copilului,  angajatorii  au obligaţia  să sesizeze  de îndată  organele  de urmărire  penală  şi  să  dispună 
îndepărtarea persoanei respective de copiii aflaţi în grija sa.”

Această normă legală, consacrând obligaţia angajatorului de a acţiona în vederea îndepărtării 
salariatului de copii de care a abuzat, reprezintă în sine un caz de modificare unilaterală a contractului 
individual de muncă, permisă de lege, având ca raţiune asigurarea respectării interesului superior al 
copilului care este prioritar faţă de  normele de protecţia a salariatului.

În consecinţă, Curtea de Apel constată că dispoziţia nr.277/2012 este legală, iar soluţia contrară 
dată de instanţa de fond urmează a fi modificată.

În  privinţa  dispoziţiei  nr.125/2012  prin  care  reclamanta  a  fost  încadrată  ca  infirmieră  cu 
elementele  salariale  corespunzătoare,  Curtea  reţine  că  a   fost  revocată  prin  dispoziţia 
nr.277/31.01.2012 prin care reclamanta a fost reîncadrată ca instructor cu educaţia, gradaţia 5 şi clasa 
de salarizare 29, fiindu-i acordate diferenţele salariale rezultate din  încadrarea sa ca infirmieră.

Prin urmare,  dispoziţia  nr.125/04.01.2012 nu mai  produce efecte  juridice,  fiind revocată de 
către angajator şi acceptată de către reclamantă, care şi-a  primit drepturile salariale şi îşi desfăşoară 
activitatea ca instructor cu educaţia.

Primul act  adiţional  consemnează aceleaşi  măsuri  cu cele  din dispoziţia  nr.277/2012, astfel 
încât nu se impune anularea sa, fiind aplicabile aceleaşi dezlegări în drept.



Al doilea act adiţional are  ca obiect încadrarea salarială a reclamantei începând cu 01.01.2012 
în  urma intrării în vigoare a HG nr.1225/2011 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară, 
garantat  în plată, care nu reprezintă aşadar un motiv de nelegalitate a actului adiţional.

De altfel, acest act nu mai produce efecte juridice, fiind revocat prin dispoziţia nr.277/2012 prin 
care reclamanta a beneficiat de o reîncadrare salarială superioară.

În fine, dispoziţia primei instanţe de acordare a drepturilor salariale,  nemotivată de altfel  şi 
neprecizată temporar va fi înlăturată, deoarece s-a dovedit de către angajator că s-au plătit diferenţele 
salariale decurgând din încadrarea reclamantei ca infirmieră.

Pentru  considerentele  expuse  anterior,  Curtea  de Apel,  în  temeiul  art.312 alin.3  raportat  la 
art.304 pct.9 C.pr.civ. va admite recursul în sensul celor ce urmează.

70. Asistent personal pentru o persoană cu handicap. Echivalarea 
cuantumului indemnizaţiei, cu aceea a asistentului social debutant. 

Imposibilitatea încadrării în alte gradaţii
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 187/R din 21 ianuarie 2013 

Prin  sentinţa  civilă  nr.8686  din  03.09.2012,  pronunţată  de  Tribunalul  Cluj  a  fost  respinsă 
acţiunea formulată de reclamanta B.R., împotriva pârâţilor CONSILIUL LOCAL AL MUNICPIULUI 
CLUJ-NAPOCA şi  DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI MEDICALĂ CLUJ,

Pentru  a hotărî  astfel,  prima instanţă a reţinut  că prin sentinţa  civilă   nr. 4621/27.10.2011 
tribunalul a respins acţiunea formulată de către reclamantă împotriva celor două pârâte.

Prin Decizia civilă nr. 261/R/24.01.2012 Curtea de Apel Cluj a admis recursul declarat de către 
reclamantă, a casat sentinţa civilă nr. 4621/2011 si a trimis cauza spre rejudecare  aceleiaşi instanţe.

În rejudecare, instanţa a reţinut că reclamanta este asistent personal al fiicei sale C.A.D., având 
încheiat contractul individual de muncă nr. 22571/01.09.2010 şi un salariu de bază lunar brut de 705 
lei.

Prin  Decizia  nr.444/04.02.2011  pârâta  a  procedat  la  reîncadrarea  reclamantei  în  clasa  de 
salarizare  19,  gradaţia  2,  în  funcţia  de asistent  personal,  conform prevederilor  Legii  nr.  284/2010, 
privind  salarizarea  unitară  a  personalului  plătit  din  fonduri  publice.  Drepturile  salariale  aferente 
funcţiei de asistent personal sunt salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată de 670 lei în care 
este inclus salariul de bază avut în luna octombrie 2010, majorat cu 15%.

Potrivit prevederilor art. 1  alin.1 din Legea nr. 285/2010, începând cu 01.01.2011, cuantumul 
brut al salariilor de bază astfel cum au fost acordate pentru luna octombrie 2010 personalului plătit din 
fonduri publice, se majorează cu 15%.

Decizia  contestată  de  către  reclamantă   este  conformă cu  prevederile  legale  în  ce  priveşte 
încadrarea si  salarizarea acesteia  şi  a fost  menţinută,  iar  cererea reclamantei  privitoare la anularea 
acesteia urmează să fie respinsă.

Potrivit art. 162 alin.3 din Codul Muncii sistemul de salarizare a personalului din autorităţile şi 
instituţiile publice finanţate integral sau în majoritate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale 
de  stat,  bugetele  locale  şi  bugetele  fondurilor  speciale  se  stabileşte  prin  lege,  cu  consultarea 
organizaţiilor sindicale reprezentative.

În baza acestei prerogative  statul, prin instituţiile sale, poate stabili şi diferenţia indemnizaţiile 
şi salariile de bază pentru demnitari şi alţi salariaţi din sectorul bugetar. În acest sens legiuitorul este în 
drept să instituie modalităţi de salarizare în funcţie de categoriile de personal şi de importanţa socială a 
muncii, tratamentul juridic diferenţiat, stabilit de legiuitor nereprezentând  acordarea unor privilegii ori 
instituirea unor discriminări. 

Cuantumul salariului  brut rezultat în urma încadrării potrivit prevederilor legale si a diminuării 
acestuia cu 25% este conform prevederilor legale iar afirmaţiile reclamantei cu privire la cuantumul 
acestuia sunt neîntemeiate.

Aşa fiind, cererea reclamantei este nefondată si a fost respinsă.
Împotriva acestei hotărâri, reclamanta B.R. a declarat recurs prin care a solicitat modificarea 

sentinţei în sensul admiterii acţiunii şi obligarea părţilor la plata cheltuielilor de judecată.



În motivarea recursului, s-a invocat că în baza art.11 alin.3 din Legea nr.284/2010, reclamanta 
care are o vechime în muncă de peste 12 ani trebuia încadrată în gradaţia 3, care determină la rândul 
său, încadrarea în clasa de salarizare 21.

Sunt invocate şi  dispoziţiile art.1 alin.3 din Legea nr.285/2010 conform cărora  cuantumul brut 
al drepturilor prevăzute la alin.1 şi 2 se va stabili în anul 2011 ţinându-se seama de  gradul sau treapta 
profesională vechimea în muncă…. dobândite până la 31 decembrie 2010, coroborat cu art.4 alin.3 din 
Legea nr.285/2010, conform căruia: personalul plătit din fonduri publice se reîncadrează, începând cu 
1 ianuarie 2011, pe clase de salarizare, pe noile funcţii, gradaţii şi grade prevăzute de legea cadru, în 
raport cu funcţia, vechimea gradul şi treapta avute de persoana reîncadrată la 31.12.2010.

Reclamanta  susţine că este îndreptăţită să beneficieze, în raport de condiţiile concrete în care 
îşi desfăşoară activitatea (timpul de lucru mai mare de 8 ore, dificultatea muncii, condiţiile de stres, 
cuantum) de o încadrare  superioară  şi de alte drepturi salariale cu atât mai mult cu cât are studii  
superioare.

În fine s-a contestat că partea introductivă a hotărârii recurate, reflectă în mod fidel şi complet 
discuţiile care au avut lor la ultimul termen de judecată.

Pârâta Direcţia  de Asistenţă Socială şi Medicală a depus întâmpinare prin care a solicitat 
respingerea recursului ca nefondat.

Examinând hotărârea în raport de motivele invocate, Curtea de Apel constată următoarele:
Criticile recurentei privind modul incomplet de consemnare a dezbaterilor fondului nu atrag, 

chiar în situaţia în care ar fi reale, o reformare a hotărârii, deoarece instanţa de recurs are posibilitatea 
să examineze toate mijloacele de apărare formulate şi să le ofere un răspuns, astfel încât este înlăturată 
cerinţa  producerii  unei  vătămări  a  părţii  care  invocă  nulitatea  relativă,  conform  art.  105  alin.  2 
C.pr.civ..

Asupra fondului, Curtea observă că reclamanta, în temeiul art.42 alin.4 din Legea nr.448/2006 
privind protecţia  şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, beneficiază de o indemnizaţie 
lunară în cuantum egal cu  salariul net al asistentului social  debutant cu studii medii din  unităţile de 
asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, conform art.42 alin.4.

O asemenea dispoziţie expresă care echivalează cuantumul indemnizaţiei asistentului personal 
cu salariul asistentului social debutant are semnificaţia, prin însuşi înţelesul noţiunii de debutant, că nu 
este posibilă, indiferent de vechimea în muncă a asistentului personal, încadrarea în alte gradaţii şi prin 
urmare, clase de salarizare decât cea a asistentului social debutant.

În acest sens, Legea nr.448/2006 face o trimitere expresă la situaţia asistentului social debutant 
cu studii  medii, astfel încât încadrarea asistentului personal trebuie să respecte aceste limite, care nu 
permit valorificarea vechimii în muncă sau a studiilor superioare la  încadrarea salarială.

Fiind o normă specială cu caracter derogator, anterioară Legilor nr.284 şi nr.285/2010, art.43 
din Legea nr.448/2006 nu poate fi completat prin normele actelor juridice menţionate, care reprezintă 
cadrul general al salarizării în domeniul bugetar, de la care se înregistrează şi excepţii, cum este cea 
evocată.

Având în vedere că asistentul social debutant cu studii medii nu poate beneficia de gradaţii 
care, structurate pe tranşe de vechime, au ca element de pornire o vechime de minim 3 ani (art.11 
alin.3 din Legea nr.248/2010), neîndeplinită însă în mod evident de un debutant şi, prin urmare, nici de 
clase de salarizare suplimentare, Curtea de Apel va înlătura apărarea reclamantei privind încadrarea sa 
în clase de salarizare 21, corespunzătoare gradaţiei 3.

Tot astfel, Curtea observă că, deşi potrivit art.37 alin.1 lit. b din Legea nr.448/2006 programul 
de lucru al  asistentului  personal nu poate depăşi în medie 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână, 
exercitarea de către asistentul personal a unei îngrijirii permanente a persoanei cu handicap nu are 
semnificaţia efectuării orelor  suplimentare, ci dă expresie obligaţiei legale de  întreţinere datorată de 
părinte fiului/fiicei sale, conform art.516 alin.1 Cod civil, prin executarea în natură a ocrotirii părinteşti 
datorată,  în speţă,  persoanei adulte lipsite de capacitate  de exerciţiu.  O atare obligaţie are caracter 
personal şi legal şi subzistă în sarcina reclamantei în mod unilateral, necondiţionat de recompensarea 
sa salarială, în afara prestaţiilor specifice funcţiei de asistent personal.

De asemenea,  concediul  de odihnă conform art.37 alin.1 lit.  din Legea nr.448/2006 trebuie 
programat şi se acordă în urma unei cereri adresate pârâtei  în acest scop, ceea ce reclamanta nu a 
dovedit. Reclamanta poate să îşi efectueze concediul de odihnă, situaţie reglementată de art.37 alin.2 şi 



3 din aceeaşi lege, însă, aşa cum s-a reţinut pentru a asigura  îngrijirea persoanei cu handicap trebuia să 
solicite acest drept angajatorului pentru desemnarea unui alt îngrijitor.

În fine, acordarea unui spor de suprasolicitare neuropsihică în condiţii de muncă deosebite nu 
este prevăzută de sistemul legal de salarizare al personalului plătit din fonduri publice, astfel încât 
această cerere este nefondată.

Pentru considerentele expuse anterior, Curtea de Apel în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ., va 
respinge ca nefondat recursul reclamantei.

71. Asistent registrator de carte funciară. Persoană care a absolvit 
studiile superioare de drept forma la distanţă, la o universitate neacreditată. 

Îndreptăţire la încadrare în funcţia de asistent registrator principal
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 189/R din 21 ianuarie 2013 

Prin cererea înregistrată la data de 23.04.2012, reclamanta C.D.A.  a chemat în judecată pe 
pârâtul Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj şi a solicitat obligarea pârâtei la încadrarea pe 
funcţia  de  asistent  registrator  principal,  obligarea  pârâtei  să  îi  calculeze  drepturile  salariale 
corespunzător funcţiei asistent registrator principal începând cu data de 17.03.2010 conform absolvirii 
studiilor superioare, obligarea pârâtei la plata diferenţei dintre drepturile salariale astfel calculate şi 
drepturile salariale efectiv încasate, începând cu data de 17.03.2010¸actualizate cu indicele de inflaţie, 
până la data efectivă a plăţii, cu cheltuieli de judecată.

Prin sentinţa civilă nr. 10197/08.10.2012, pronunţată de Tribunalul Cluj  s-a respins acţiunea 
formulată de către reclamanta C.D.A., în contradictoriu cu pârâtul Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Cluj.

Soluţia menţionată a avut la bază următoarele considerente: 
Reclamanta este angajată pe funcţia de asistent registrator, treapta IA, în cadrul biroului de 

cadastru şi publicitate imobiliară Huedin.
Prin adresa înregistrată sub nr.3683/17.03.2010 reclamanta a solicitat în temeiul prevederilor 

Contractului colectiv de muncă nr.1731/2009 încadrarea pe funcţia de asistent registrator principal, ca 
urmare a susţinerii şi promovării, în sesiunea februarie 2010 a examenului de licenţă în specialitatea 
drept, la Universitatea Spiru Haret, forma de învăţământ ID.

Pârâtul  i-a  adus  la  cunoştinţa  reclamantei  punctul  de  vedere  al  Ministerului  Educaţiei, 
Cercetării,  Tineretului  şi  Sportului referitor  la specializările  autorizate  să funcţioneze provizoriu la 
forma  de  învăţământ  ID,  corespunzătoare  domeniilor  de  studii  universitare  de  licenţă  din  cadrul 
Universităţii Spiru Haret pentru anii 2005-2007 respectiv cu privire la adeverinţele eliberate de către 
această universitate.

Din adresele Ministerului rezultă că toate specializările şi formele de învăţământ pentru care 
instituţiile de învăţământ superior sunt acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu sunt aprobate 
prin  hotărâri  de guvern şi  că  forma de  învăţământ  ID din  cadrul  Universităţii  Spiru Haret  pentru 
specializarea drept nu este prevăzută nicio hotărâre de guvern din anul 2005 şi până la data formulării 
cererii reclamantei. 

Din HG nr.940/2004, nr.1609/2004, nr.916/2005, nr.1175/2006, nr.635/2008 şi nr.749/2009 în 
vigoare  la  data  formulării  cererii  de  transformare  a  postului  reclamantei  specializarea  drept  era 
autorizată să funcţioneze provizoriu doar la formele de învăţământ de zi şi fără frecvenţă iar forma de 
învăţământ la distanţă urmată de către reclamantă nu este cuprinsă să funcţioneze provizoriu in nicio 
hotărâre de guvern.

În anul 2009, când a absolvit reclamanta studiile superioare a intrat in vigoare OG nr.10/2009 
care a dat posibilitatea studenţilor şi absolvenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă 
sau cu frecvenţă redusă de a continua/finaliza studiile la programele de studii de licenţă autorizate să 
funcţioneze provizoriu sau acreditate.

Prin acest act normativ s-a dispus încetarea şcolarizării pentru toate specializările/programele 
de studii autorizate provizoriu/acreditate la forma de învăţământ la distanţă din cadrul Universităţii 
Spiru Haret. 

Având în vedere faptul că reclamanta a urmat o formă de învăţământ neacreditată de lege şi nu 
a respectat  prevederile  legale  cu privire la finalizarea studiilor la  specializarea drept,  autorizată  să 



funcţioneze provizoriu la formele de învăţământ zi şi fără frecvenţă, instanţa a apreciat că aceasta nu 
poate  fi  încadrată  pe  postul  solicitat  şi  nu  este  îndreptăţită  să  i  se  calculeze  şi  să  i  se  plătească 
drepturile salariale solicitate.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta Capota Doina, solicitând admiterea 
acestuia, modificarea hotărârii atacate cu consecinţa admiterii acţiunii.

Reclamanta învederează că atât dispoziţiile Legii nr. 1/2011, cât şi cele ale OG nr. 10/2009 se 
refera la „studenţii" înmatriculaţi in anul I in perioada 2005 – 2008, fara a face insa nici o trimitere la 
persoanele licenţiate. Or, recurenta reclamanta este licenţiata încă din luna februarie 2010, astfel ca nu 
intra  sub  incidenta  acestor  prevederi.  A  admite  contrariul  ar  echivala  cu  încălcarea  principiului 
neretroactivităţii.

Mai subliniază recurenta că în baza art. 60 alin. 1 din Legea nr. 84/1995 (in vigoare pe întreaga 
perioada de şcolarizare a recurentei), activitatea didactica se poate organiza in următoarele forme: de 
zi, seral, cu frecventa redusa si la distanta. 

Formele de învăţământ seral, cu frecventa redusa si la distanta pot fi organizate de instituţiile de 
învăţământ superior, care au cursuri la zi". 

Ca  atare,  singura  condiţie  pentru  desfăşurarea  formei  de  învăţământ  la  distanta  era  ca 
specializarea sa fie acreditata sau autorizata sa funcţioneze provizoriu si sa aibă forma de învăţământ la 
zi. 

In acest sens, legiuitorul a avut in vedere faptul ca evaluarea si acreditarea se fac doar la nivelul 
programelor  de  studii,  care  duc  la  o  calificare  universitara  distincta  si  nu  la  nivelul  formelor  de 
învăţământ. 

Mai  precis,  programul  de  studii  (si  nu  forma  de  învăţământ)  duce  la  calificarea  distincta, 
indiferent  de forma de învăţământ  absolvita (zi,  seral,  frecventa redusa sau învăţământ  la distanta) 
calificarea universitara fiind aceeaşi. 

Ca atare, legea prevede foarte clar ca se acreditează sau se evaluează doar programele de studii 
si nu formele de învăţământ, acestea din urma fiind modalităţi de desfăşurare a programelor de studii. 

Face trimiteri la o serie de acte normative apreciate ca fiind relevante, subliniind că adeverinţa 
eliberată ţine loc de diploma de licenţa şi se bucură de prezumţia de legalitate, producând efecte ca 
atare.

Se învederează că reclamanta recurentă a obţinut câştig de cauză într-un dosar în care USH şi  
MECTS au fost obligaţi la eliberarea diplomei de licenţă.

În drept, recursul se întemeiază pe dispoziţiile art. 312 al. 1 şi 3 Cod de procedură civilă.
Prin întâmpinarea formulată, pârâtul Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj s-a 

opus admiterii recursului, arătând, în esenţă, că specializarea drept, la ID, urmată de către reclamantă 
nu a fost acreditată şi, prin urmare, solicitarea acesteia de valorificare a studiilor superioare nu este 
justificată. 

Nu au fost administrate probe noi.
Recursul este fondat:
Prin prezentul demers, reclamanta solicită încadrarea, cu începere de la data de 17.03.2010,  pe 

postul de asistent registrator principal, cu studii superioare.
Din documentaţia de la dosar rezultă că în anul 2009 reclamanta a absolvit studiile Universităţii 

"Spiru Haret” Bucuresti, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, specializarea Drept, forma de 
învăţământ la distanta, conform adeverinţei nr. 9918/12.08.2011.

Ulterior, în mod repetat, aceasta s-a adresat instituţiei intimate în vederea încadrării în funcţia 
de asistent registrator principal, însă pârâta a refuzat, justificat de faptul că forma de învăţământ la 
distanţă pentru specializarea drept din cadrul universităţii urmate de reclamantă nu era acreditată în 
momentul începerii anului I de studii. 

Reţinând că refuzul instituţiei pârâte se întemeiază exclusiv pe argumentul expus şi având în 
vedre documentaţia de la dosar, Curtea apreciază că acest refuz este  lipsit de orice fundament legal.

 Astfel,  observă  că  demersul  reclamantei  recurente  se  sprijină  pe  adeverinţa  nr. 
99182/12.08.2011,  care  confirmă  absolvirea  studiilor  superioare.  Câtă  vreme  intimata  pârâtă  nu  a 
invocat  excepţia  nelegalităţii  adeverinţei,  aceasta  se  bucură  de  prezumţia  de  legalitate,  producând 
efecte ca atare. 



Cu alte cuvinte, nu se poate accepta înlăturarea acestei dovezi şi neluarea ei în seamă, fără a se 
fi întreprins demersuri legale de către autorităţile implicate în acest proces pentru eventuala anulare a 
adeverinţei, în măsura în care s-ar fi apreciat că a fost emisă cu încălcarea legii.

Nu se poate cerceta pe cale incidentală legalitatea acestui act în prezentul dosar, în condiţiile în 
care nu sunt părţi toate persoanele interesate, cum este cazul în primul rând a emitentului şi eventual a 
ministerului sub egida căruia a fost emisă diploma.

 De altfel, conform susţinerilor reclamantei din memoriul de recurs, susţineri necontestate de 
către instituţia pârâtă, aceasta a obţinut o hotărâre judecătorească irevocabilă prin care Universitatea 
Spiru Haret şi MECTS a fost obligat la eliberarea în favoarea acesteia a diplomei de licenţă.

Faţă de împrejurările evocate, Curtea constată că nu se impune cercetarea celorlalte argumente 
privitoare  la  neacreditarea  formei  de  învăţământ  la  distanţă  pentru  studiile  de  drept  din  cadrul 
universităţii „Spiru Haret”.

Ţinând seama de considerente expuse, în baza art. 312 al. 1,3  coroborat cu art. 304 pct. 9 Cod 
de procedură civilă, Curtea va admite recursul şi va modifica în tot sentinţa atacată, în sensul că va 
admite  acţiunea  reclamantei  şi  va  obliga  pârâtul  la  încadrarea  reclamantei  în  funcţia  de  asistent 
registrator  principal,  respectiv  la  plata  către  aceasta  a  diferenţelor  dintre  drepturile  salariale 
corespunzătoare  funcţiei  de  asistent  registrator  principal  şi  drepturile  salariale  efectiv  încasate, 
începând cu 17.03.2010, actualizate cu indicele inflaţiei.

Nu au fost solicitate cheltuieli de judecată.

72. Venituri pentru care s-au plătit cotele la CAS. Posibilitatea 
valorificării lor numai în cadrul procedurii de contestare a deciziei de 

pensionare
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 191/R din 22 ianuarie 2013 

Prin  acţiunea  civilă  înregistrată  la  Tribunalul  Maramureş  reclamantul   S.A.V.  a  chemat  în 
judecată  pârâta  Casa  Judeţeană  de  Pensii  Maramureş  solicitând  obligarea  acesteia  la  recalcularea 
pensiei pentru munca depusă şi limită de vârstă prin luarea în considerare şi a veniturilor asigurate 
menţionate în adeverinţa nr. 145/16.02.2009 emisă de SC ICPMN SA Baia Mare, cu acordarea noilor 
drepturi începând cu data de 01.12.2011, fără  cheltuieli de judecată.

În fapt, reclamantul a arătat că drepturile iniţiale de pensionare au fost stabilite prin decizia nr. 
244082/2011.

Reclamantul a solicitat pârâtei calcularea pensiei cu luarea în calcul a întregului venit asigurat, 
adică venitul menţionat în adeverinţa nr. 145/16.02.2009 eliberată de SC ICPMN SA Baia Mare ce 
cuprinde venituri sub formă de sporuri la acord pentru care în conformitate cu Decretul nr. 389/1972 s-
au achitat cotele de 15% la CAS, venituri care nu au fost luate în calcul la stabilirea pensiei, nefiind 
trecute în carnetul de muncă.

Pârâta a refuzat luarea în considerare a acestor venituri la recalcularea pensiei,  în mod nelegal 
întrucât aceste venituri se impun a fi valorificate având în vedere dispoziţiile art. 2 alin.1 din OUG nr.  
4/2005 conform cărora recalcularea se face cu respectarea principiilor prevăzute în Legea nr.19/2000 şi 
ale art.2 lit.c) din Legea nr.263/2010, conform căreia drepturile de asigurări sociale se cuvin pe temeiul 
contribuţiilor de asigurări sociale plătite.

În drept a invocat art. 169 din Legea nr. 19/2000, art. 107 şi 178 din Legea nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii, iar pe fond 
a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată, arătând că salariile din adeverinţă fiind anterioare datei de 
1.04.2001 sunt incidente prev. art. 165 al. 1 şi al. 2 din Legea 263/2010.

În aplicarea acestor dispoziţii, art. 127 al. 1 din normele de aplicare a Legii 263/2010 prevede 
că sporurile cu caracter permanent care pot fi valorificate la pensie sunt cele prevăzute în anexa 15, iar 
la această anexă nu se regăseşte sporul pentru munca în acord.

Prin sentinţa  civilă  nr.  1611/23.10.2012,  pronunţată de Tribunalul  Maramureş,  s-a  respins 
excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocate de pârâtă.



S-a admis acţiunea civilă formulată de reclamantul S.A.V., în contradictoriu cu Casa Judeţeană 
de Pensii Maramureş şi în consecinţă:

A fost obligată  pârâta  la  recalcularea  pensiei  pentru munca depusă şi  limită  de vârstă  prin 
luarea în considerare a veniturilor asigurate în adeverinţa nr. 145/16.02.2009 emisă de SC ICPMN SA 
Baia Mare cu acordarea noilor drepturi începând cu 01.12.2011.

Fără cheltuieli de judecată.
Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut următoarele:  
Examinând  cu  prioritate  excepţia  inadmisibilităţii  potrivit  art.  137  Cod  procedură  civilă 

tribunalul  a  constatat  că  această  excepţie  este  neîntemeiată,  fiind  respinsă,  întrucât  neurmarea 
procedurii prealabile la Comisia de Constestaţii, potrivit art. 6 CEDO nu poate împiedica procedura pe 
fond a  contestaţiei.  Reclamantul  are  dreptul  la  un  proces  echitabil,  iar  acea  Comisie  Centrală  de 
Contestaţii nu are atribuţii jurisdicţionale.

Examinând acţiunea pe fond tribunalul a constatat că potrivit adeverinţei nr. 145/16.02.2009 
emisă de SC ICPMN SA Baia Mare în perioada  1987-1997 reclamantul şi-a desfăşurat activitatea la 
acest  angajator  după  sistemul  acord  global  conform Legii  nr.  57/74  (art.  9  şi  art.  117)  realizând 
câştiguri  cu caracter  permanent,  pentru care în conformitate  cu Decretul  nr.  389/1972 s-au achitat 
cotele de 15% la CAS.

Prin Decizia nr. 19/17.10.2011 publicată în Monitorul Oficial nr. 824/22.11.2011  pronunţată 
de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în interesul legii privind interpretarea art. 2 lit.e) art.78 şi art. 164 
alin.1 şi alin.2 din Legea nr. 19/2000 art. 1 şi 2 din OUG nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor 
stabileşte că formele de retribuire obţinute în acord global prevăzute de art. 12 alin.1 lit.a) din  Legea 
nr.57/74 vor fi luate în considerare la stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public, dacă au 
fost incluse în salariul brut şi pentru acestea, s-a plătit C.A.S.

Văzând interpretarea dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a constatat că adeverinţa sus 
menţionată întruneşte cerinţele legale respectiv veniturile realizate sub formă de sporuri  la acord au 
avut caracter permanent, au fost incluse în salariu brut şi pentru acestea s-a plătit CAS 15% potrivit 
Decretului nr. 389/1972, astfel că instanţa a apreciat acţiunea ca fiind fondată, fiind admisă potrivit 
dispozitivului.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, pârâta Casa Judeţeană de Pensii  
Maramureş,  solicitând admiterea recursului cu modificarea sentinţei pronunţate, în sensul admiterii 
excepţiei inadmisibilităţii acţiunii, respectiv a respingerii acţiunii.

În motivarea recursului recurenta a arătat următoarele:
 Referitor la excepţia inadmisibilităţii acţiunii arată că, prin decizia nr.244082 din 20.10.2011, 

reclamantul a fost înscris la pensie de invaliditate.  Prin aceeaşi decizie a fost motivată neluarea în 
considerare a veniturilor realizate sub formă de spor la acord. 

În conformitate cu prevederile art.149 alin. 2 din Legea nr.263/2010, deciziile de pensie emise 
de casele teritoriale de pensii pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia 
Centrală de Contestaţii; art.149 alin.(2) din Legea nr.263/2010 prevede că: „procedura de examinare a 
deciziilor supuse contestării reprezintă procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter 
jurisdicţional". De asemenea, în conformitate cu prevederile art.151 alin. (2 ), art.153 lit. d şi art.154 
din Legea nr.263/2010, hotărârile Comisiei Centrale de Contestaţii pot fi contestate În termen de 30 de 
zile de la comunicare la instanţa judecătorească competentă. 

Reclamantul nu a urmat această procedură, adresându-se instanţei de judecată cu o cerere de 
obligare a instituţiei  pârâte la recalcularea pensiei.  Această procedură, chiar dacă este fără caracter 
jurisdicţional, este obligatorie şi nu îngrădeşte accesul la justiţie, întrucât hotărârile comisiei centrale 
de contestaţii pot fi atacate la instanţă. 

Faţă de această situaţie, consideră că respingerea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii invocată de 
pârâtă prin întâmpinare s-a făcut cu aplicarea greşită a prevederilor art.149 din Legea nr.263/2010. 

Pe fondul  cauzei,  consideră  că  hotărârea  pronunţată  a  fost  dată  cu  încălcarea  prevederilor 
art.165 alin. 1 si 2 din Legea nr.263/2010, art.127 alin. 1 din normele de aplicare a prevederilor Legii 
nr.263/2010, anexa nr. 15 la aceste norme, pct. VI din anexa nr. 15 normele de aplicare a prevederilor 
Legii nr.263/2010.

În  conformitate  cu  prevederile  art.107  alin.(3)  din  Legea  nr.263/2010,  pensia  poate  fi 
recalculată prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare prevăzute de lege, nevalorificate la 



stabilirea acesteia. Întrucât perioadele la care se referă salariile cuprinse în adeverinţele invocate sunt 
anterioare datei  de 01.04.2001, sunt incidente în cauză prevederile art.165 alin. 1) si 2) din Legea 
nr.263/2010. 

Conform  art.165  alin.1  din  Legea  nr.263/2010,  la  determinarea  punctajelor  lunare,  pentru 
perioadele anterioare datei de 01.04.2001, se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în funcţie de 
modul de înregistrare al acestora în carnetul de muncă. 

Art.165 alin.(2) din Legea nr.263/2010, prevede că la determinarea punctajelor lunare, pe lângă 
salariile prevăzute la alin.(1) se au în vedere şi sporurile cu caracter permanent care după data de 1 
aprilie 1992 au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt 
înregistrate în carnetul de muncă sau dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi conform legislaţiei în 
vigoare.  De  asemenea,  art.127  alin.(1)  din  normele  de  aplicare  a  prevederilor  Legii  nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin H.G. nr.257/2011, prevede că: "sporurile cu 
caracter  permanent  care  se  pot  valorifica  la  stabilirea  şi  plata  drepturilor  de  pensie,  potrivit 
prevederilor  art.165  alin.  (2)  din  lege,  sunt  cele  prevăzute  în  anexa  nr.15".  Printre  sporurile 
reglementate în anexa nr. 15 la norme, nu se regăseşte şi sporul pentru munca în acord. De asemenea,  
la pct. VI din anexa nr.15 la norme se menţionează că : "nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului 
mediu anual întrucât nu au făcut parte din baza de calcul a pensiei conform legislaţiei anterioare datei 
de 1 aprilie 2001: formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de tarife  
sau cote procentuale ... ". 

Recurenta  consideră  că  în  cauză  nu este  incidentă  nici  Decizia  19/2011 a Înaltei  Curţi  de 
Casaţie şi Justiţie. În primul rând, vă rugăm să constataţi că această decizie a fost dată în aplicarea art.2 
lit.  e, art.78, art.164 alin.(1) şi (2) din Legea nr.19/2000 şi ale art.1 şi 2 din O.U.O. nr.4/2005, iar 
cererea  reclamantului  a  fost  soluţionată  în  conformitate  cu  dispoziţiile  Legii  nr.263/2010  şi  prin 
urmare, nu ne aflăm în una din situaţiile în care ar fi aplicabile prevederile art. 174 şi art.178 din Legea 
nr.263/2010. Chiar şi în situaţia în care Decizia nr. 19/2011 ar fi incidentă în cauză, nu este îndeplinită 
una din cele două condiţii menţionate în dispozitivul acestei decizii, în sensul că în adeverinţele a căror 
luare în considerare s-a dispus, nu se menţionează că veniturile realizate sub formă de spor la acord au 
făcut parte din salariul brut. 

În drept, recurenta a invocat dispoziţiile: art.304 pct.9 cod procedură civilă, Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, H.G. nr. 257/2011, pentru aprobarea normelor de aplicare a 
Legii nr.263/2010. 

Intimatul reclamant, prin concluziile scrise depuse la dosar a solicitat respingerea recursului  
ca nefondat.

În  ceea  ce  priveşte  excepţia  inadmisibilităţii  acţiunii  intimatul  a  arătat  că  instanţa  a  fost 
învestită cu o cerere în obligaţia de a face, respectiv obligarea pârâtei la recalcularea drepturilor de 
pensie cu luarea în considerare a veniturilor menţionate în adeverinţă. Ca atare în prezenta cauză nu 
suntem  în  prezenţa  unei  contestaţii  împotriva  unei  decizii  de  pensionare  sau  a  unei  decizi  de 
recalculare  ori  revizuire,  ci  suntem în prezenţa  unei  acţiuni  generate  de refuzul  pârâtei  de a  face, 
respectiv de a calcula pensia reclamantului cu luarea în considerare şi a veniturilor asigurate din cele 
două adeverinţe şi pe cale de consecinţă nu se poate vorbi despre inadmisibilitatea cererii de chemare 
în judecată. Solicită a se observa că reclamantul nu a contestat decizia de pensionare, cererea lui de 
stabilire  a  drepturilor  de  pensie  fiind  admisă  de  altfel,  ci  a  solicitat  instanţei  să  oblige  pârâta  la 
recalcularea drepturilor de pensie prin luarea în considerare şi a veniturilor nevalorificate.

Pe fondul cauzei arată că, potrivit menţiunilor din adeverinţă, reclamantul a prestat muncă în 
acord pentru care a obţinut venituri ce au avut un caracter permanent, venituri pentru care s-au achitat 
cotele de 15% la bugetul asigurărilor sociale de stat, dar care nu au fost trecute în carnetul de muncă.  
Consideră intimatul că în cauză sunt incidente considerentele Deciziei nr. 19/2011 a Înaltei Curţi de 
Casaţie  şi  Justiţie,  în  cauză  fiind  îndeplinite  cele  două  condiţii,  respectiv  reclamantul  a  prestat 
activitate  retribuită  în  acord  global  şi  conform art.  1  din  Decretul  nr.  389/1972  pentru  veniturile 
menţionate în adeverinţă s-au achitat contribuţiile sociale 

Examinând cauza prin prisma motivelor de recurs invocate şi a dispoziţiilor legale incidente  
Curtea de Apel reţine următoarele:



Drepturile  de pensie  ale  reclamantului  au fost  stabilite  în  temeiul  Legii  nr.  263/2010,  prin 
Decizia nr. 244082/20.10.2011 privind acordarea pensiei de invaliditate, emisă de Casa Teritorială de 
Pensii Maramureş, începând cu data de 13.09.2011.

Reclamantul a depus la dosarul de pensie şi adeverinţa nr. 145/16.02.2009 emisă de SC ICPMN 
SA Baia Mare, iar prin decizia nr. 244082/20.10.2011 s-a motivat faptul că această adeverinţă nu poate 
fi luată în calcul la pensie deoarece sumele realizate prin munca în acord nu fac parte din baza de 
calcul a pensiei.

La  data  de  16.02.2012  reclamantul  a  promovat  acţiunea  în  instanţă,  prin  care  a  solicitat 
obligarea  pârâtei  la  recalcularea  pensiei  prin  luarea  în  considerare  şi  a  veniturilor  menţionate  în 
adeverinţa nr. 145/16.02.2009, solicitând acordarea noilor drepturi începând cu data de 01.12.2011.

Raportat la excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocată de pârâta recurentă, Curtea notează că 
potrivit prevederilor art. 149 din Legea nr. 263/2010 „(1) Deciziile de pensie emise de casele teritoriale 
de pensii şi de casele de pensii sectoriale pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la  
Comisia  Centrală  de  Contestaţii,  respectiv  la  comisiile  de  contestaţii  care  funcţionează  în  cadrul 
Ministerului  Apărării  Naţionale,  Ministerului  Administraţiei  şi  Internelor  şi  Serviciului  Român  de 
Informaţii.

    (2)  Procedura  de  examinare  a  deciziilor  supuse  contestării  reprezintă  procedură 
administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicţional.

    (3) Comisia Centrală de Contestaţii funcţionează în cadrul CNPP.
    (4) Deciziile de pensie necontestate în termenul prevăzut la alin. (1) sunt definitive.”
Reclamantul nu a contestat decizia nr. 244082/20.10.2011 emisă de Casa teritorială de pensii 

Maramureş potrivit procedurii obligatorii prevăzute de lege, aspect care rezultă din apărările formulate 
de acesta, atât în primă instanţă, cât şi în recurs, cu privire la excepţia invocată.

Curtea notează că procedura de stabilire, respectiv, de recalculare a pensiei este reglementată 
prin dispoziţiile art. 103-107 din Legea nr. 263/2010.

Din copia deciziei nr. 244082/20.10.2011 rezultă că reclamantul a depus la Casa teritorială de 
pensii adeverinţa nr. 145/16.02.2009 odată cu cererea de acordare a pensiei, iar în cauză nu s-a susţinut 
că ulterior emiterii deciziei de acordare a pensie de invaliditate reclamantul ar fi înregistrat la Casa de 
pensii  vreo  cerere  de  recalculare  a  pensiei  cu  luarea  în  considerare  a  veniturilor  menţionate  în 
adeverinţa respectivă.

Cererea iniţială a reclamantului prin care a solicitat stabilirea drepturilor de pensie, cu luarea în 
considerare inclusiv a veniturilor din adeverinţa nr. 145/16.02.2009, a fost soluţionată prin decizia nr. 
244082/20.10.2011.

Legiuitorul a reglementat o procedură de contestare a deciziei emise în soluţionarea cererii de 
stabilire a drepturilor de pensie, astfel că nemulţumirea reclamantului raportat la faptul că nu au fost 
luate  în  considerare la  calculul  pensiei  şi  veniturile  din adeverinţa  nr.  145/16.02.2009 nu poate fi 
valorificată decât în cadrul procedurii de contestare reglementată de lege. 

În consecinţă, în condiţiile în care, ulterior emiterii deciziei nr. 244082/20.10.2011, reclamantul 
nu formulat  o cerere de recalculare  a pensiei  adresată  Casei  teritoriale  de pensii,  Curtea reţine că 
acţiunea reclamantului nu poate fi calificată decât ca o contestaţie împotriva deciziei emise, prin care i 
s-a respins practic cererea de luare în considerare a veniturilor respective la calculul pensiei. 

Nu pot fi reţinute susţinerile reclamantului în sensul că suntem în prezenţa unei acţiuni generate 
de  refuzul  pârâtei  de  îndeplinire  a  unei  „obligaţii  de  a  face”,  respectiv  de  a  recalcula  pensia 
reclamantului cu luarea în considerare a veniturilor înscrise în adeverinţa nr. 145/16.02.2009, întrucât 
pârâta  şi-a  îndeplinit  obligaţia  legală  de  a  analiza  această  cerere  a  reclamantului,  iar  împotriva 
„refuzului” pârâtei de a lua în considerare veniturile respective reclamantul are la îndemână calea de 
atac specială reglementată prin dispoziţiile art. 149 şi urm. din Legea nr. 263/2010.

În consecinţă, demersul judiciar al reclamantului nu poate fi calificat decât ca reprezentând o 
asemenea cale de atac specifică în cazul cererilor de stabilire sau recalculare a pensiei, din apărările 
formulate  rezultând cu evidenţă  că prin  cererea  adresată  instanţei  reclamantul  tinde  la  contestarea 
respingerii de către pârâtă a solicitării sale de luare în considerare la calculul pensiei a veniturilor din 
adeverinţa în discuţie.

De altfel, chiar şi instanţa de fond a dat această calificare cererii formulate de reclamant.



Curtea  reţine  însă  că  instanţa  de  fond  a  respins  în  mod  nelegal  excepţia  inadmisibilităţii 
invocată de pârâtă, considerând că neurmarea procedurii prealabile la Comisia de contestaţii nu poate 
împiedica procedura pe fond a contestaţiei.

În acest sens se reţine că potrivit dispoziţiilor art. 149 alin. 2 din Legea nr. 263/2010 procedura 
de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedură administrativă prealabilă, obligatorie, 
fără caracter jurisdicţional.

În raport de această calificare legală, Curtea constată că în cauză devin incidente dispoziţiile 
art.  109 alin. 2 cod procedură civilă care prevăd că „Sesizarea instanţei  se poate face numai după 
îndeplinirea unei proceduri prealabile, dacă legea prevede în mod expres aceasta. Dovada îndeplinirii 
procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare în judecată.”

În interpretarea acestui text de lege, Curtea reţine faptul că procedura prealabilă reprezintă o 
condiţie  de exercitare  a  dreptului  la  acţiune,  a  cărei  neîndeplinire  atrage inadmisibilitatea  acţiunii, 
astfel cum de altfel s-a statuat în mod constant în practica judiciară. 

Curtea  de  Apel  mai  notează  că  prin  Decizia  nr.956  din  13  noiembrie  2012,  referitoare  la 
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.149 şi 151 din Legea nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, Curtea Constituţională a reţinut că „o astfel de procedură nu poate fi privită ca 
aducând  eo ipso atingere dreptului de acces liber la justiţie, chiar dacă are caracter obligatoriu, atât 
timp cât, ulterior parcurgerii sale, persoana interesată se poate adresa instanţei de judecată. Prevederile 
art.21 din Constituţie nu interzic existenţa unei astfel  de proceduri administrative prealabile şi nici 
obligativitatea acesteia atât timp cât nu are un caracter jurisdicţional.

De asemenea,  Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat prin Hotărârea din 23 iunie 
1981, pronunţată în Cauza  Le Compte, Van Leuven şi De Meyere contra Belgiei,  paragraful 51, ori 
Hotărârea  din  26  aprilie  1995,  pronunţată  în  Cauza  Fischer  contra  Austriei,  paragraful  28,  că 
imperative  de  supleţe  şi  eficacitate,  pe  deplin  compatibile  cu  protecţia  drepturilor  protejate  de 
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, pot justifica intervenţia 
prealabilă a unor organe administrative care nu îndeplinesc condiţiile cerute de art.6 paragraful 1 din 
Convenţie. Ceea ce impun însă dispoziţiile acestui articol convenţional este ca decizia unei asemenea 
autorităţi să fie supusă controlului ulterior exercitat de un organ de plină jurisdicţie, adică un "tribunal" 
în sensul Convenţiei.

Faptul că, prin neparcurgerea acestei  proceduri ori  prin nerespectarea termenelor  legale,  cel 
interesat  ar  putea  pierde  dreptul  de  acces  la  justiţie  nu  este  nici  el  de  natură  să  demonstreze 
neconstituţionalitatea procedurii administrative prealabile analizate.

Astfel, aşa cum Curtea a statuat în mod constant în jurisprudenţa sa, "liberul acces la justiţie 
semnifică faptul că orice persoană se poate adresa instanţelor judecătoreşti pentru apărarea drepturilor, 
a libertăţilor sau a intereselor sale legitime, iar nu faptul că acest  drept nu poate fi supus niciunei  
condiţionări.

Mai mult, exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc decât cu respectarea 
cadrului  legal  stabilit  de  legiuitor,  care,  potrivit  art.126  alin.(2)  din  Constituţie,  are  legitimarea 
constituţională de a stabili procedura de judecată. Aceasta implică şi reglementarea unor termene, după 
a căror expirare valorificarea dreptului nu mai este posibilă".”

În raport  de toate aceste considerente şi având în vedere că pârâta a invocat neîndeplinirea 
procedurii prealabile cu respectarea dispoziţiilor art. 109 alin. 3 Cod procedură civilă, Curtea constată 
că în cauză se impunea admiterea excepţiei invocate şi, în consecinţă, respingerea acţiunii formulate de 
reclamant.

Pentru  aceste  considerente,  în  temeiul  dispoziţiilor  art.  312 alin.  1-3  cod procedură  civilă, 
raportat la art. 304 pct. 9 cod procedură civilă, Curtea de Apel va admite recursul declarat de pârâtă şi  
va modifica în tot sentinţa atacată în sensul că va fi admisă excepţia inadmisibilităţii acţiunii şi va fi 
respinsă ca inadmisibilă acţiunea formulată de reclamantul S.A.V.

73. Salariat feroviar. Salariu suplimentar, ajutor material de Paşti, de 
Crăciun şi de Ziua Feroviarului. Neîndreptăţire

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 564/R din 25 februarie 2013 
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Prin  sentinţa  civilă  nr.  2421  din  05.12.2012  a  Tribunalului  Bistriţa-Năsăud,  a  fost  admisă 
excepţia prescripţiei  dreptului la acţiune privind capătul de cerere din acţiune referitor la obligarea 
pârâtei la plata salariului suplimentar pentru anul 2008 şi s-a respins ca prescris acest capăt de cerere.

A  fost  admisă,  în  parte,  acţiunea  civilă  formulată  de  reclamantul/a  D.N.,  prin  Uniunea 
Teritorială  a  Sindicatelor  …  împotriva  pârâtei  Compania  Naţională  de  Căi  Ferate  „CFR”  S.A. 
Bucureşti şi în consecinţă a fost obligată pârâta să plătească reclamantului salariul suplimentar pentru 
anii 2009, 2010 şi 2011, ajutorul material acordat cu ocazia sărbătorilor de Paşti şi de Crăciun pentru 
anii 2009,2010 şi 2011, prima de Ziua feroviarului pentru anii 2009, 2010 şi 2011, sume ce vor fi 
actualizate  cu  rata  inflaţiei  de  la  data  scadenţei  şi  până  la  data  plăţii  efective.  Fără  cheltuieli  de 
judecată.

Pentru  a  hotărî  astfel  în  privinţa  excepţia  prescripţiei  dreptului  material  la  acţiune,  prima 
instanţă  a  reţinut  că  dosarul  privind  reclamanţii  din  judeţul  Bistriţa  Năsăud  a  fost  înregistrat  la 
Tribunalul Iaşi la data de 26 iunie 2012, fiind disjuns din dosarul nr…./99/2012, dosar ce a fost depus 
în data de 04 aprilie 2012, iar la Tribunalul Bistriţa Năsăud dosarul declinat a fost înregistrat în 08 
august 2012.

Potrivit art.268 alin.1 lit.c Codul muncii republicat, cererile în vederea soluţionării unui conflict 
de muncă pot fi formulate în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care 
obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor 
despăgubiri către salariat, precum şi în cazul răspunderii patrimoniale a salariaţilor faţă de angajator.

Având în vedere aceste prevederi legale imperative, tribunalul, ţinând cont de data formulării 
acţiunii civile anterior reliefată, a constatat că termenul de 3 ani de prescripţie în cadrul căruia putea fi 
legal introdusă cererea privind obligarea pârâtei la plata salariului suplimentar pe anul 2008 a expirat, 
acesta trebuind a fi formulată cel târziu la finalul lunii ianuarie 2012, ţinând cont de prevederile art.30 
alin.1  din  contractul  colectiv  de  muncă  la  nivel  de  grup  de  unităţi  ce  arată  expres  că  salariul 
suplimentar trebuie acordat după expirarea anului calendaristic, situaţie în care a fost admisă excepţia 
prescripţiei dreptului la acţiune invocată şi-n consecinţă a respins ca prescris acest capăt de cere din 
acţiune.  Tribunalul  a  arătat  că  sunt  lipsite  de  relevanţă  susţinerile  reprezentantului  privind  data 
finalizării exerciţiului bugetar la pârâtă la finalul lunii martie 2012, pentru că art.30 din CCM invocat 
nu prevede că naşterea dreptului la acţiune este legată de momentul finalizării exerciţiului financiar. 
Oricum, chiar dacă ar fi aşa, faţă de data depunerii acţiunii  iniţiale în 4 aprilie 2012, termenul de 
prescripţie de 3 ani s-ar fi împlinit în data de 31 martie 2012, iar acest capăt de acţiune tot ar fi fost 
prescris. 

Analizând fondul pretenţiilor deduse judecăţii, tribunalul a reţinut următoarele.
Reclamantul/a a avut calitatea de salariat la pârâtă în anii 2009, 2010 şi 2011 pentru care a 

formulat pretenţii potrivit menţiunilor din carnetul de muncă depus în copie la dosar.
Potrivit art. 30 alin. 1 din CCM la nivel de grup de unităţi din transportul feroviar pe anii 2006-

2008, act prelungit prin acte adiţionale potrivit înscrisurilor depuse în copie la dosar,  pentru munca 
desfăşurată  în  cursul  unui  an calendaristic,  după expirarea  acestuia,  angajaţii  vor  primi  un salariu 
suplimentar echivalent cu salariul de bază de încadrare din luna decembrie a anului respectiv. Potrivit 
art.71 din acelaşi contract colectiv de muncă, salariaţii din cadrul pârâtei au dreptul şi la un ajutor 
material cu ocazia sărbătorilor de Paşti şi de Crăciun, stabilit cel puţin la nivel clase 1 de salarizare, iar 
de Ziua feroviarului acelaşi contract prevede că se va acorda o premiere al cărei cuantum va fi stabilit 
la nivelul clasei 1 de salarizare.

Tribunalul a constatat că aceste drepturi băneşti nu au fost plătite de pârâta angajator, deşi au 
fost legal convenite printr-un contract colectiv de muncă ce este obligatoriu pentru părţile  litigante.

În acest sens, tribunalul a arătat că potrivit art. 229 alin. 4 Codul muncii, contractele colective 
de muncă,  încheiate cu respectarea dispoziţiilor  legale constituie legea părţilor şi că potrivit  art.40 
alin.2  lit.c  Codul  muncii  angajatorului  îi  revine  obligaţia  să  acorde  salariaţilor  toate  drepturile  ce 
decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă.

La dosarul  cauzei  pârâta,  căreia  îi  incumbă sarcina probei  în conflictele  de muncă potrivit 
art.272 Codul muncii republicat, nu a depus la dosar vreo dovadă din care să rezultă că reclamantul nu 
s-ar încadra în criteriile care condiţionează acordarea salariului suplimentar ori privind plata ajutorului 
material de Crăciun şi de Paşti. 



Având  în  vedere  considerentele  anterior  arătate,  ţinând  cont  de  prevederile  legal  anterior 
menţionate, faţă de dispoziţiile legale ce reglementează drepturile salariaţilor la salarizare, respectiv 
obligaţiile  corelative  ale  angajatorului,  precum  şi  caracterele  şi  efectele  contractelor  colective  de 
muncă  legal  încheiate,  tribunalul  a  constatat  că  reclamantul  în  calitate  de  salariat  al  pârâtei  este 
îndreptăţit  să  primească  drepturile  solicitate  pentru  anii  2009,  2010  şi  2011,  motiv  pentru  care 
tribunalul a obligat pârâta să plătească reclamantului salariul suplimentar pentru anii 2009, 2010 şi 
2011, ajutorul material acordat cu ocazia sărbătorilor de Paşti şi de Crăciun pentru anii 2009, 2010 şi 
2011, prima de Ziua feroviarului pentru anii 2009, 2010 şi 2011, motiv pentru care a admis în parte 
acţiunea formulată.

Sumele datorate suportă riscul devalorizării, astfel că debitorul obligaţiei de plată este ţinut la 
repararea  în  totalitate  a  prejudiciului,  motiv  pentru  care  s-a  impus  obligarea  debitorului  la  plata 
actualizată cu indicele inflaţiei a sumelor cuvenite, începând cu data scadenţei fiecărei obligaţii şi până 
la  data  plăţii  efective,  în  temeiul  art.2  din  OG  nr.9/2000  şi  art.2  din  OG  nr.13/2011,  acest  act 
aplicându-se pentru perioada ulterioară datei de 1 septembrie 2011.

Nu au fost solicitate cheltuieli de judecată.
Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” 

S.A. Bucureşti, solicitând modificarea în parte a sentinţei civile în sensul respingerii contestaţiei în 
ceea ce priveşte acordarea salariului suplimentar pentru anii 2009, 2010 şi 2011 şi a ajutorului material 
aferent Zilei Feroviarilor, Paşti şi Crăciun pentru anii 2009, 2010 şi 2011.

În motivare, s-a arătat că pentru anii 2007-2008 şi 2009-2010 la nivel de CNCF „CFR” SA au 
fost  încheiate  Contracte  Colective  de  Muncă.  Ca  orice  contract  şi  contractul  colectiv  de  muncă 
presupune autonomia  de voinţă  a partenerilor  sociali  între  care a fost  încheiat,  prin care aplicarea 
principiului libertăţii contractuale, el reprezentând legea părţilor. Prin încheierea contractului la nivel 
de  unitate,  dreptul  muncii  a  devenit  drept  negociat,  de  origine  convenţională,  creat  de  patroni  şi 
salariaţi, în funcţie de condiţiile economice şi sociale precum şi interesele celor două părţi. În concret, 
condiţiile de muncă şi de salarizare au fost stabilite de către partenerii sociali în urma negocierii prin 
intermediul contractului colectiv de muncă la nivel de unitate. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 247 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, contractul colectiv 
de muncă încheiat la nivel superior se aplică numai în cazul în care la nivel de angajator nu există 
contract colectiv de muncă. 

Cu privire la plata ajutoarelor materiale pentru Ziua Feroviarilor, Paşte şi Crăciun pentru anii 
2009, 2010 şi 2011 consideră ca cererea reclamantului este total neîntemeiata. Obligaţia CNCF „CFR” 
SA de a plăti ajutoarele materiale pentru Ziua Feroviarilor, Paste şi Crăciun nu exista. 

În conformitate cu prevederile art. 65 ultimul aliniat din CCM al CNCF „CFR” SA pe anul 
2009-2010, „în anul 2009 nu se acorda ajutoarele materiale cu ocazia sărbătorilor de Paste, Crăciun şi 
de Ziua Feroviarilor”. 

Şi Contractele Colective pentru anii 2010-2011 şi 2011 - 2012, urmare negocierilor colective, 
cuprind aceleaşi clauze şi anume „în anul 2010 nu se acorda ajutoarele materiale cu ocazia sărbătorilor 
de Paşte, Crăciun şi de Ziua Feroviarilor”, şi identic şi pentru anul 2011. Apreciază că acest motiv este 
de  ordine  publica  deoarece  instanţa  nu  poate  trece  peste  voinţa  părţilor  decât  prin  încălcarea 
principiului forţei obligatorii a convenţiei, principiu statuat prin dispoziţiile art.969 Cod civil. 

Cu privire la plata salariului suplimentar pentru anul 2009 se arată că CNCF „CFR” SA este 
societate comerciala pe acţiuni cu capital social integral vărsat de Statul Român în calitate de acţionar 
unic care îşi exercita drepturile şi obligaţiile prin Ministerul Transporturilor. 

Potrivit  prevederilor  art.  22  alin.(1)  din  HG nr.  581/1998 îşi  stabileşte  bugetul  propriu  de 
venituri şi cheltuieli care se aproba de către Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu 
avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor, excepţie fiind anii 2006 şi 
2007 când. Conform art. 29 alin. (3) şi (4), art. 47 alin. (3), art.48 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cheltuielile prevăzute în capitole şi articole au destinaţie precisa şi limitata. 

CNCF „CFR” SA nu a avut aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anii 2008 şi 2009, 
astfel  ca  neavând  stabilit  cuantumul  veniturilor  şi  fondul  salariilor  de  baza  aprobat  nu  s-a  putut 
constitui fondul pentru plata salariului suplimentar. 



Art. 32 din Contractele Colective de Munca menţionate precizează ca din veniturile realizate, 
fondul necesar pentru acordarea acestui  salariu  se constituie  lunar  în cadrul  fondului de salarii,  în 
procent de pana la 10 la suta din fondul de salarii realizat lunar. 

În contextul în care CNCF „CFR” SA nu a avut buget de venituri şi cheltuieli şi nu a avut 
venituri  corespunzătoare  acoperirii  tuturor  cheltuielilor,  înregistrând pierderi  în  anii  2007,  2008 şi 
2009, precum şi plăti restante faţă de bugetul de stat, consideră ca nu exista obligaţia plăţii salariilor 
suplimentare aferente.

În conformitate cu art. 22 alin. (2) - (4) din HG nr. 581/1998 este prevăzut faptul ca veniturile  
C.F.R. se realizează din tariful de utilizare a infrastructurii, din chirii şi din valorificarea, la intern şi la  
export, a deşeurilor refolosibile rezultate din reparaţii, demolări, casări de bunuri aflate în patrimoniu 
şi din alte activităţi proprii şi sunt utilizate, în principal, după cum urmează: (….) pentru acoperirea 
cheltuielilor  de  funcţionare,  întreţinere  şi  reparaţii  curente  a  infrastructurii  feroviare,  (….)  pentru 
acoperirea cheltuielilor de funcţionare, întreţinere, reparaţii curente, precum şi pentru modernizarea, 
dezvoltarea şi reparaţiile capitale ale infrastructurii  feroviare private, pentru acoperirea cheltuielilor 
infrastructurii feroviare publice sau private, în funcţie de sectorul din care provin. 

Pe fondul unei crize economice, în anul 1997, s-a emis, OUG nr. 81/1997 pentru reglementarea 
plăţii premiilor anuale, a celui de-al 13-lea salariu sau a altor sume de aceasta natura, suportate din 
fondul de salarii, care, de regula, se acorda la finele anului, prin care se prevede ca regiile autonome şi 
societăţile  comerciale,  cu  capital  majoritar  de  stat  şi  care,  potrivit  balanţelor  de  verificare  şi 
declaraţiilor pentru impozitul pe profit au înregistrat pierderi sau plăti restante fata de bugetul de stat,  
bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale sau bugetele fondurilor speciale, nu au dreptul de a 
plăti, la finele anului premiul anual, al 13-lea salariu sau orice alte sume de aceasta natura suportate 
din fondul de salarii.

Conform art. 32 alin. 3 din CCM, fondul necesar pentru acordarea acestui salariu se constituie 
lunar, în cadrul fondului de salarii, în procent de până la 10 la suta din fondul de salarii realizat lunar, 
din veniturile realizate. Constituirea fondului necesar plăţii salariului suplimentar depinde de veniturile 
realizate, deci este o condiţionare a acordării acestui drept de veniturile realizate.

Cu privire la acordarea salariului suplimentar pentru anii 2010 şi 2011 consideră că cererea 
reclamanţilor este total neîntemeiată şi nejustificată. Precizează că în urma negocierilor colective de 
munca,  motivat  de  faptul  ca  au  cunoştinţa  de  situaţia  economica  cu  care  se  confrunta  compania,  
organizaţiile sindicale reprezentative au semnat împreuna cu CNCF „CFR” SA Contractul Colectiv de 
Munca  pe  anul  2009-2010 cât  şi  cel  pe  anii  2010-2011 cu  prevederea  că:  „nu  se  acorda  salariu 
suplimentar”.

Examinând hotărârea în raport de motivele invocate, Curtea de Apel constată următoarele:
În conformitate cu prevederile art. 241 alin.1, lit.b Codul muncii (în forma anterioară intrării în 

vigoare a Legii  nr.40/2011) „clauzele contractelor colective de muncă produc efecte…. pentru toţii 
salariaţii încadraţi la toţi angajatorii care fac parte din grupul de angajatori  pentru care s-a încheiat 
contractul colectiv de muncă la acest nivel”.

De asemenea, art. 238 din Codul muncii (în aceeaşi formă) enunţă interdicţia reglementării prin 
contracte  colective  de  muncă  a  unor  dispoziţii  la  un  nivel  inferior  celui  stabilit  prin  contractele 
colective de muncă încheiate la nivel superior.

Dispoziţii similare sunt prevăzute şi în art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 130/1996 (în vigoare până 
în 13.05.2011).

Drept urmare, Curtea apreciază că în conformitate cu aceste prevederi legale,  care consacră 
forţa obligatorie a contractului colectiv de muncă încheiat la nivel superior, trebuie interpretat  art. 247 
Codul muncii, care enunţând că „în cazul în care la nivel de angajator … nu există un contract colectiv  
de muncă, se aplică contractul colectiv de muncă încheiat la nivel superior”, nu înlătură posibilitatea 
coexistenţei unor contracte colective de muncă încheiate la nivele diferite.

Art. 247 din Codul muncii nu poate da naştere unei interpretări „per a contrario” în sensul că 
existenţa unui contract colectiv de muncă încheiat la nivel inferior (de unitate) împiedică aplicarea 
unui contract colectiv de muncă încheiat la nivel superior, după cum susţine recurenta, deoarece însăşi 
legiuitorul a reglementat posibilitatea încheierii unor contracte colective de muncă la diferite nivele  ca 
expresie a formelor de dialog social.



Prin urmare,  prin art. 30 alin. 1  din Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi  
din transportul  feroviar  pe anii  2006-2008 aplicabil  şi  la  nivelul  unităţii  pârâte  s-a  stabilit  dreptul 
salariaţilor de a beneficia de un salariu suplimentar.

Acordul colectiv menţionat se aplică conform art.4 de la data înregistrării respectiv 28.12.2006, 
producând efecte timp de 24 de luni.

Prin actul adiţional nr. 370/20.06.2008, aplicabilitatea acestui  contract colectiv a fost  extinsă 
la 48 de luni de la data  înregistrării, ceea ce înseamnă că produce efecte de la 28.12.2006 până la 
28.12.2010, aşadar şi pentru anii 2009 şi 2010.

În fine, prin actul adiţional nr. 629/04.01.2011, aplicabilitatea acestui  contract colectiv a fost 
prelungită până la data de 31.01.2011.

Astfel, temeiul acordării drepturilor pretinse prin acţiune rezidă în contractul colectiv de muncă 
menţionat, căruia nu i se poate opune contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul inferior, conform 
art. 238 Codul muncii, care nu putea să reducă drepturile cu caracter minimal stabilite la nivel de grup 
de unităţi.

Acordarea acestor drepturi salariale constituie un drept, şi nu o facultate a angajatorului după 
cum rezultă din Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi din transportul feroviar pe anii 
2006-2008, aplicabil în cauză.

Astfel, art. 30 alin. 1 din Contractul colectiv de muncă menţionat precizează că: „pentru munca 
ireproşabilă  desfăşurată în cursul unui an calendaristic,  după expirarea acestuia,  salariaţii  unităţilor 
feroviare vor primi un salariu suplimentar echivalent cu salariul de încadrare din luna decembrie a 
anului respectiv”. 

De asemenea, art.  30 alin. 3 precizează că :„ Din veniturile realizate, fondul necesar pentru 
acordarea acestui salariu se constituie lunar în cadrul fondului pentru salarii, în procent de până la 10% 
din fondul de salarii realizat lunar”. 

Din modul de formulare neechivoc şi nesupus altei condiţii decât desfăşurarea ireproşabilă a 
activităţii  rezultă  caracterul  pur şi simplu al  acestui  drept pretins prin acţiune,  precum şi obligaţia 
părţilor de a constitui  un fond suplimentar de salarii  independent de profit,  noţiune diferită de cea 
utilizată în contract, şi anume venituri.

Pentru aceste motive,  având în vedere că fondul necesar pentru acordarea acestui salariu se 
constituie tocmai prin reţinerea unui procent de 10% din cadrul fondului de salarii realizat lunar, se 
reţine că neaprobarea bugetului şi  lipsa fondurilor necesare plăţii drepturilor salariale ce fac obiectul 
prezentei acţiuni nu pot prezenta relevanţă în speţă. 

Tot astfel, acordarea ajutoarelor materiale de Paşti şi Crăciun este reglementată de art. 71 din 
CCM la  nivel  de  grupă  de  unităţi  ca  un  drept  al  salariaţilor  neafectat  de  alte  condiţii  decât  cele 
prevăzute expres în norma citată, nefiind o vocaţie a salariatului.

Aspectele invocate de către recurentă prin motivele de recurs, privind lipsa fondurilor necesare 
plăţii acestor drepturi salariale şi neîndeplinirea criteriilor şi indicilor de performanţă nu pot fi reţinute 
ca o justificare pentru neexecutarea acestor obligaţii contractuale şi pentru faptul că acestea au fost 
asumate în urma negocierilor purtate cu sindicatele reprezentative ulterior adoptării actelor normative 
menţionate prin recursurile formulate.

Referitor la suspendarea aplicării contractului colectiv de muncă la nivel de unitate cu privire la 
acordarea ajutorului material de Crăciun 2009 şi Paşte 2010 prin acordul partenerilor de dialog social 
se  reţine  că  acordul  colectiv  de  muncă  încheiat  la  nivel  de  grup de  unităţi  nu  i  se  poate  opune 
contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul unităţii pârâte pentru anul 2009-2010 şi înregistrat la 
DMPS  Bucureşti  sub  nr.2591/06.06.2009,  deoarece  în  caz  contrar,  ar  avea  consecinţa  încălcării 
principiului edictat de art.38 şi art.164 Codul muncii, care enunţă interdicţia renunţării salariatului la 
drepturile ce-i sunt  recunoscute.

Cu toate acestea, Curtea de Apel observă că încetarea efectelor contractului colectiv de muncă 
la nivel de grup de unităţi din transportul feroviar la data de 31.01.2011 lipseşte de temei pretenţiile  
reclamantului aferente anului 2011 respectiv (salariul suplimentar, ajutorul material de paşte, Crăciun 
şi Ziua Feroviarului) care sunt evenimente ulterioare acestei date.

În   atare  situaţie  redevin  aplicabile  prevederile  contractului  colectiv  de  muncă  la  nivel  de 
unitate, conform cărora în anul 2011 nu se acordă ajutoare materiale cu ocazia sărbătorilor de Paşte, 



Crăciun şi de Ziua Feroviarului, dispoziţie cu caracter obligatoriu ca efect al convenţiei partenerilor de 
dialog social.

În acelaşi sens, s-a negociat şi s-a convenit neacordarea salariului suplimentar în anul 2011. 
Acest  drept  acordat,  până în  anul  2011,  ca  o recompensare  a  activităţii  meritorii  a  salariatului  în 
decursul anului anterior, ar fi fost scadent la începutul anului 2012, când însă contractul colectiv de 
muncă încheiat la nivel de unitate împiedica în mod expres acordarea sa.

Pentru  considerentele  expuse  anterior,  Curtea  de  Apel  în  temeiul  art.312 alin.3  raportat  la 
art.304 pct.9 C.pr.civ. va admite în parte recursul, va modifica în parte hotărârea în sensul înlăturării 
obligaţiei pârâtei de plată a pretenţiilor aferente anului 2011.

Vor fi menţinute celelalte dispoziţii.
Notă. În acelaşi sens, Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, deciziile civile nr. 558/R, 560/R şi 

561/R din 25 februarie 2013.

74. Taxă judiciară de timbru achitată. Depunere la dosar după 
închiderea dezbaterilor. Anularea cerii ca netimbrată. Desfiinţare cu trimitere 

pentru judecarea cauzei pe fond
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 532/R din 21 februarie 2013 

La data de 13.09.2010 reclamanta A.V. a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâţii A.M.  
jr. şi A.M. evacuarea pârâţilor din imobilul situat în com. Căpuşu Mare, sat Dângău Mic …, jud. Cluj  
constând din teren în suprafaţă de 872 mp cu construcţii casa P+E compusă pe  fundaţie  de piatră,  
zidărie din cărămidă , acoperită cu  ţiglă compusă din antreu, pivniţă, cameră, bucătărie la parter, 3  
camere, coridor, antreu la etaj, bucătărie de vară şi anexe gospodăreşti, grajd,  şură, fânar, lemnărie  
şi coteţ, imobile înscrise în CF 50361 Căpuşu Mare, cu cheltuieli de judecată.

Prin încheierea civilă de amânare a pronunţării din data de 25.04.2012 a Judecătoriei Huedin,  
care face parte integrantă din Sentinţa civilă nr. 732/2012, a fost admisă excepţia netimbrării cererii  
reconvenţionale şi ca atare a fost anulată ca netimbrată cererea reconvenţională formulată de paraţii  
A.M. jr.şi A.M.,  reţinandu-se că că aceştia nu au achitat taxa de timbru datorată, cu toate că au fost 
citaţi cu menţiunea corespunzătoare şi avea oricum cunoştinţă de obligaţia ce le revenea încă din data 
de 21.11.2011.

Prin Sentinţa civilă nr.732/2012 a Judecătoriei Huedin pronunţată în acelaşi dosar instanţa a  
admits cererea de chemare în judecată modificată formulată de reclamanta A.V.,  în contradictoriu cu  
pârâţii A.M. jr., şi A.M., şi, în consecinţă: a obligat pârâţii să lase reclamantei în deplină proprietate  
şi liniştită posesie imobilul situat în com. Căpuşu Mare, sat Dângău Mic ..., jud. Cluj constând din  
teren în suprafaţă de 872 mp cu construcţii casa P+E compusă pe fundaţie de piatră, zidărie din  
cărămidă, acoperită cu  ţiglă compusă din antreu, pivniţă, cameră, bucătărie la parter, 3 camere,  
coridor, antreu la etaj, bucătărie de vară şi anexe gospodăreşti, grajd,  şură, fânar, lemnărie şi coteţ,  
imobile înscrise în CF 50361 Căpuşu Mare şi a obligat  în solidar pârâţii la plata sumei totale de  
6078,3 lei către reclamantă cu titlul de cheltuieli de judecată.

Pentru a se pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele:
Prin sentinţa civilă nr. 664/2009 a Judecătoriei Huedin s-a constatat că numiţii A.M. sr. şi soţia 

sa A.N. au dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra mai multor terenuri situate pe raza 
localităţii Dângău Mic, inclusiv suprafaţa de 872  mp situată în  intravilanul localităţii Dângău  Mic, 
…, jud. Cluj, identificată  în regim CF prin raportul de expertiză tehnică judiciară topografică cu o 
parte a  imobilului înscris  în CF  148  Dângăul Mic, nr. topo. 421. Prin aceeaşi sentinţă s-a constatat  
că pe suprafaţa de 872 mp teren situat în  intravilanul localităţii Dângău  Mic,  … , jud. Cluj ce se  
identifică  în regim  CF cu o  parte  a   imobilului  înscris  în CF  148  Dângăul Mic,  nr.  421, A.M. sr. 
şi  soţia  sa  A.N.  au  edificat  în  baza  autorizaţiei  de  construire  nr.   1035/13.09.1960  şi  respectiv 
autorizaţia de construire nr. 86/2076/1974 construcţiile casa pe fundaţie de piatră, zidărie din cărămidă, 
acoperită cu  ţiglă compusă din P antreu, pivniţă, bucătărie, 1  cameră si E. antreu, coridor,  3 camere şi 
anexe gospodăreşti bucătărie de vară, grajd, şură  cu fânărie şi lemnărie – coteţ. S-a dispus înscrierea  
detaliată a construcţiei  şi întabularea dreptului de proprietate asupra acesteia în favoarea numitului 
A.M. sr. şi a soţiei sale A.N..



În dosarul nr. …/242/2006 s-a dezbătut  apoi masa succesorală  rămasă după defuncta A.N., 
dispunându-se sistarea  stării de indiviziune asupra bunurilor care se includ în masa succesorală prin 
atribuirea în întregime a bunurilor în favoarea reclamantei  A.V. (reclamantă şi în prezenta cauză). 
Urmare  a  sistării  stării  de  indiviziune  dintre  reclamantă  şi  pârâtul  A.M.  sr.,  precum  şi  validării 
antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat la data de 16.05.2006, completat prin actul adiţional 
din data de 26.03.2009 şi prin antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat  la data de 04.04.2009 
imobilul a revenit reclamantei.

Ulterior sentinţa civilă a rămas irevocabilă prin respingerea recursului declarat de A.M. jr., iar 
reclamanta A.V. şi-a înscris dreptul de proprietate în CF 50361 Căpuşu Mare.

Potrivit art. 480 C.civil proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi dispune de un 
lucru în mod exclusiv şi absolut. Acest text legal este incident în cauză, instanţa fiind sesizată anterior 
intrării în vigoare a Noului Cod Civil. 

Dreptul de proprietate al reclamantei A.V. îi conferă acesteia toate cele trei atribute: posesia, 
folosinţa, dispoziţia asupra bunului imobil, opozabile erga omnes, mai ales în condiţiile în care unul 
dintre cei care se opun exercitării depline a fost parte în procedura judiciară în cursul căreia dreptul de 
proprietate a fost consfinţit. Având în vedere că pârâţii exercită acte de folosinţă fără un titlu opozabil 
reclamantei, acţiunea acesteia apare ca fiind întemeiată.

Apărările invocate de pârâţi prin întâmpinare nu sunt pertinente în cauză. Astfel, aşa cum s-a 
reţinut anterior pârâtul A.M. jr. a fost parte în dosarul nr. 787/242/2006 al Judecătoriei Huedin, fiind 
reprezentat  de  avocat  ales,  iar  apărările  sale  legate  de  modalitatea  de  dobândire  a  dreptului  de 
proprietate prin uzucapiune au fost analizate atât de instanţa de fond, cât şi de cea care a soluţionat 
recursul. 

Pentru toate aceste considerente instanţa a admis cererea de chemare în judecată formulată de 
reclamanta A.V.

Având în vedere culpa procesuală a pârâţilor, văzând şi prevederile art. 274 C.Pr.Civ., instanţa 
l-a obligat în solidar la plata sumei de 6078,3 lei către reclamantă cu titlul de cheltuieli de judecată 
reprezentând  onorariu de  avocat  1650 lei  şi  4428,3 lei  taxă de  timbru  şi  timbru  judiciar  conform 
chitanţelor depuse la dosar.

Prin  decizia  civilă  nr.  514/A  din  01.11.2012  a  Tribunalului  Cluj  s-a  respins  excepţia  
netimbrării cererii reconvenţionale. 

S-a  admis  apelul  declarat  de  pârâţii  A.M.  jr.  şi  A.M.  împotriva  Sentinţei  civile  nr.  
732/02.05.2012,  a  Judecătoriei  Huedin,  pe  care  a  anulat-o  în  întregime  şi  a  trimis  cauza  spre  
rejudecare aceleiaşi  instanţe.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a reţinut următoarele:
Pentru  început  s-a  impus  a  se  face  menţiunea  că,  în  conformitate  cu  dispoziţiile  art.260 

C.pr.civ.,  dacă  instanţa  amană  pronunţarea,  dezbaterile  asupra  fondului  sunt  consemnate  într-o 
încheiere  care face parte integrantă din hotărare, făcand corp comun cu aceasta.

În speţă, prin încheierea pronunţată la data de 25.04.2012 instanţa a admis excepţia netimbrării 
cererii  reconvenţionale  formulate  de  paraţii  A.M.  jr.  şi  A.M.,  anuland  ca  netimbrată  cererea 
reconvenţională   şi  totodată,   a amanat  pronunţarea hotărarii  pentru data  de 02.05.2012. Ca atare, 
încheierea civilă din data de 25.04.2012 face parte integrantă din Sentinţa civilă nr.732/02.05.2012 
pronunţată de Judecătoria Huedin .

Aşa  cum  rezultă  din  înscrisurile  depuse  la  data  de  25.04.2012,  apelanţii  au  depus  prin 
registratura instanţei  de fond, dovada achitării  taxei de timbru şi a timbrului judiciar datorate,  este 
adevărat, după încheierea dezbaterilor.

S-a constatat  însă, că taxa judiciară  de timbru a fost  achitată  cu mult  înainte  de acea dată, 
respectiv la data de 23.01.2012.

Potrivit dispoziţiilor art. 20 Legea nr.146/1997 “Neîndeplinirea obligaţiei de plata (a taxei de 
timbru)  pană la termenul stabilit, se sancţionează cu anularea acţiunii sau a cererii.”

Tribunalul  a  apreciat  că  prima  instanţă  a  aplicat   greşit  aceste  prevederi  legale,  care 
condiţionează anularea unei cereri, de neachitarea taxelor judiciare de timbru până la termenul stabilit 
de instanţă.

Pentru a pronunţa  soluţia de anulare a cererii reconvenţionale, instanţa de fond  a reţinut că în 
momentul deliberării  nu a avut la dosar dovada achitării taxei de timbru, împrejurare faţă de care a  



făcut aplicarea dispoziţiilor  art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997. Însă, apelanţii  şi-au îndeplinit 
obligaţia de plată a taxei judiciare de timbru cu aproximativ patru luni anterior termenului de judecată , 
respectiv la data de 23.01.2012, aşa cum rezultă din menţiunile de pe chitanţa  aflată la fila 166 dosar 
fond  şi au depus o cerere de repunere pe rol a cauzei la care au anexat chitanţa doveditoare în original. 

Aşa fiind, reţinând că taxa judiciară de timbru aferentă cererii reconvenţionale  era achitată cu 
mult anterior termenului la care au avut loc dezbaterile şi că ea a şi fost depusă în ziua în care acestea  
au avut  loc,  tribunalul  a  respins excepţia  netimbrării  cererii  reconvenţionale  şi,  în  temeiul  art.297 
C.pr.civ.  a  admis  apelul  declarat  de  pârâţii  A.M.  jr.  şi  A.M.  împotriva  Sentinţei  civile  nr. 
732/02.05.2012,  a  Judecătoriei  Huedin,  din  care  face  parte  integrantă  şi  încheierea  de  amanare  a 
pronunţării din data de 25.04.2012 ,  sentinţă pe care a  anulat-o în întregime şi a trimis cauza spre 
rejudecare aceleiaşi  instanţe .

Este de menţionat că această măsură se impune chiar dacă numai  cererea reconvenţională a 
fost anulată ca netimbrată, iar acţiunea principală a fost soluţionată pe fond, întrucat între cele două 
cereri există o stransă legătură, soluţia asupra  uneia, influenţand  soluţia adoptată în privinţa celeilalte. 
Ca atare, s-a impus anularea în întregime a hotărarii primei instanţe pentru ca paraţii reconvenţionali să 
beneficieze în mod real de o nouă judecată a fondului.  

Împotriva  acestei  hotărâri  a  declarat  recurs  reclamanta  A.V.  solicitând  în  principal  
modificarea deciziei civile nr. 514/2012 a Tribunalului Cluj în sensul respingerii apelului formulat de  
A.M. jr.  şi  A.M. împotriva încheierii  de şedinţă din 25.04.2012 şi  a sentinţei  civile  nr.  732/2012,  
ambele pronunţate de Judecătoria Huedin, în subsidiar solicitându-se casarea deciziei şi trimiterea  
cauzei spre rejudecare acestei instanţe, cu cheltuieli de judecată în apel şi recurs.

În motivare s-a arătat că hotărârea este nelegală atât în ceea ce priveşte soluţia adoptată referitor 
la apelul  pârâţilor  reclamanţi  reconvenţionali  cu privire  la soluţia dată cererii  reconvenţionale  prin 
încheierea de şedinţă din 25.04.2012, cât şi cu privire la soluţia pronunţată asupra acţiunii principale.

În ceea ce priveşte soluţia de admitere a apelului formulat împotriva soluţiei date pe cererea 
reconvenţională,  instanţa  de  apel  a  făcut  o  greşită  aplicare  a  legii,  interpretând  la  modul  general 
prevederile legale, fără a le analiza în raport de actele dosarului. Au fost încălcate astfel prevederile  
art. 129 şi 723 C.pr.civ. şi art. 14 şi 15 din Codul civil.

În mod corect instanţa de fond a dispus anularea ca netimbrată a cererii  reconvenţionale în 
condiţiile în care nu s-a depus la dosar chitanţa de plată a taxei judiciare de timbru, anterior pârâţii  
reclamanţi fiind citaţi cu menţiunea de a achita taxa judiciară de timbru sub sancţiunea anulării cererii.

Făcându-se un rezumat al  situaţiei  din dosarul Judecătoriei  Huedin referitor la problema în 
discuţie s-a arătat că singura soluţie legală ce se putea pronunţa în cauză a fost cea prevăzută în mod 
imperativ de art. 20 din Legea nr. 146/1997.

Reclamanţii reconvenţionali şi-au exercitat cu rea credinţă drepturile procesuale, prejudiciind-o 
pe reclamantă în contextul în care cauza a fost amânată din culpa reclamanţilor reconvenţionali mai 
mult de un an de zile, încălcându-se dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cererii într-un 
termen rezonabil, drepturi recunoscute şi ocrotite de legislaţia comunitară.

S-a mai menţionat faptul că cererea de acordare a ajutorului public judiciar formulată în dosar 
de către pârâţii reclamanţi a fost formulată cu rea credinţă şi prin ascunderea adevărului referitor la 
veniturile pârâţilor reclamanţi.

Referitor la decizia civilă nr. 514/2012 a Tribunalului Cluj s-a mai arătat că este nelegală şi în 
ceea ce priveşte soluţia dată acţiunii introductive. Soluţia a fost dată de către instanţa de apel, nu în 
urma cenzurării legalităţii şi temeiniciei sentinţei pronunţată de instanţa de fond prin prisma motivelor 
de apel ci motivat exclusiv de legătura dintre obiectul celor două cereri.

Instanţa de apel nu a motivat soluţia prin raportare la art. 261 pct. 5 C.pr.civ. atâta timp cât 
legătura dintre acţiunea principală şi cererea reconvenţională nu este un motiv de nelegalitate sau de 
netemeinicie. S-au încălcat prevederile art. 295 C.pr.civ., în privinţa soluţiei date acţiunii introductive 
neverificându-se în limitele cererii de apel stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea legii de către prima 
instanţă, nefiind incidente motive de nelegalitate de ordine publică. Soluţia dată apelului pe acţiunea 
introductivă a fost pronunţată fără ca instanţa să intre în cercetarea fondului cauzei, impunându-se deci 
casarea acesteia.

Apreciind că instanţa în mod nelegal a anulat cererea reconvenţională instanţa de apel trebuia 
să se rezume a admite apelul reclamanţilor reconvenţionali în parte, strict cu privire la această soluţie, 



anularea în tot a sentinţei putându-se face doar în urma analizării legalităţii şi temeiniciei soluţiei date 
de către instanţa de fond şi nu apriori astfel cum nelegal a procedat instanţa de apel.

Procedând în această manieră instanţa de apel a încălcat şi prevederile art. 120 alin. 2 C.pr.civ. 
nefiind vorba despre o situaţie în care disjungerea cererii principale de cererea reconvenţională nu se 
poate dispune.

O soluţie contrară ar echivala cu sancţionarea reclamantei care şi-a exercitat cu bună credinţă 
drepturile şi favorizarea pârâţilor a căror rea credinţă este pe deplin dovedită prin actele dosarului.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 304 pct. 7 şi 9 şi art. 312 C.pr.civ.
În apărare, pârâţii intimaţi A.M. JR. şi A.M. au formulat întâmpinare prin care au solicitat  

respingerea recursului ca nefondat, cu cheltuieli de judecată.
În  motivare  s-a  arătat  că  motivele  recursului  sunt  identice  cu  apărările  formulate  în  faţa 

instanţei de apel, prevederile art. 304 pct. 7 şi 9 C.pr.civ. indicate în motivarea în drept a recursului 
nefiind incidente în cauză.

Redându-se şi  de către  intimaţi  situaţia  din dosarul  de fond s-a  arătat  că decizia  civilă  nr. 
514/2012 a Tribunalului Cluj a fost dată cu respectarea dispoziţiilor legale incidente în cauză, prin 
arătarea motivelor de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei, precum şi a celor pentru 
care s-au înlăturat cererile reclamantei.

Prima instanţă a încălcat principiul contradictorialităţii reglementat de art. 129 alin. 4 C.pr.civ., 
neprimind taxa judiciară de timbru achitată cu 4 luni anterior termenului de judecată, încălcându-se 
astfel şi dreptul la apărare al pârâţilor reconvenţionali.

În ceea ce priveşte susţinerile recurentei referitoare la exercitarea cu rea credinţă a drepturilor 
procesuale de către pârâţii reclamanţi s-a arătat că acestea sunt neadevărate. Pensia la care face referire 
recurenta  a fost  primită  doar  după formularea cererii  de ajutor public  judiciar,  chiar  şi  cu aceasta 
pârâţii reclamanţi având venituri care permiteau formularea cererii.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 115, 312 C.pr.civ.
Analizând  recursul  declarat  de  reclamanta  A.V.  împotriva  deciziei  civile  nr.  514  din  

01.11.2012 a Tribunalului Cluj, Curtea reţine următoarele:
1.Primul  motiv  de  recurs  se  circumscrie  pct.9  al  art.304  C.pr.civ.,  invocându-se  greşita 

interpretare  şi  aplicare  de către  instanţa  de apel  a prevederilor  art.20 din Legea  nr.146/1997,  prin 
prisma art. 129, art.723 C.pr.civ. şi a art.14 şi art.15 C.civ.

La art.20 alin.1 din Legea nr. 146/1997 se stipulează că dacă taxa judiciară de timbru nu a fost 
plătită în cuantumul legal în momentul înregistrării acţiunii sau dacă în cursul procesului apar elemente 
care determină o valoare mai mare, instanţa va pune în vedere petentului să achite suma datorată până 
la primul termen de judecată, la alin.2 fiind prevăzută sancţiunea pentru nerespectarea obligaţiei de 
plată până la termenul stabilit, respectiv anularea acţiunii sau a cererii.

În cauză, obligaţia de achitare a taxei judiciare de timbru în sumă de 601 lei şi 10,3 lei timbru 
judiciar a fost adusă la cunoştinţa părâţilor reclamanţi A.M. jr. şi A.M. la termenul de judecată din 
22.11.2011 când s-a comunicat încheierea prin care a fost soluţionată cererea de acordare a ajutorului 
public judiciar.

La  termenul  următor  de  judecată,  cel  din  23.01.2012,  având în  vedere  cererea  de  abţinere 
formulată  de  judecătorul  investit  cu  soluţionarea  cauzei  nu  s-au  mai  pus  în  discuţie  alte  aspecte, 
situaţia fiind identică şi în ceea ce priveşte termenul următor, cel din 28.02.2012 când s-a încuviinţat 
cererea de amânare formulată de avocatul reclamantei.

Problema taxei judiciare de timbru a fost pusă în discuţie doar la termenul de judecată din 
21.03.2012, când s-a dispus citarea pârâţilor reclamanţi  cu menţiunea de a achita taxa judiciară de 
timbru  datorată  pentru  cererea  reconvenţională,  astfel  cum  rezultă  din  dovezile  de  îndeplinire  a 
procedurii de citare de la filele 156, 157 dosar fond.

La termenul următor, cel din 25.04.2012, constatând că nu s-a făcut dovada achitării sumelor 
datorate cu titlu de taxă judiciară de timbru, instanţa a anulat ca netimbrată cererea reconvenţională în 
temeiul art.20 alin.3 C.pr.civ.

După  încheierea  dezbaterilor  de  la  acest  ultim  termen  de  judecată  s-au  prezentat  pârâţii 
reclamanţi  asistaţi  de  avocat,  arătând  care  au  fost  motivele  pentru  care  nu  s-au  putut  prezenta  în 
instanţă  la  ora  stabilită  pentru  judecarea  cauzei  şi  faptul  că  au  achitat  taxele  judiciare  datorate,  
solicitând repunerea cauzei pe rol.



Cererea  de  repunere  a  cauzei  pe  rol  înregistrată  la  aceeaşi  dată  nu a  fost  admisă,  instanţa 
soluţionând cauza prin sentinţa civilă nr.732/02.05.2012.

Din chitanţa depusă la dosar la data de 25.04.2012, anexată cererii de repunere a cauzei pe rol 
formulate de pârâţii reclamanţi,  rezultă că taxa judiciară de timbru datorată a fost achitată de către 
aceştia  la  data  de  23.01.2012,  dată  la  care  au  fost  dezbateri  în  cauză,  fiind  formulată  cererea  de 
abţinere, astfel cum am arătat mai sus. Într-adevăr pârâţii reclamanţi au omis să depună taxa judiciară 
de  timbru  la  dosar,  după  data  la  care  aceasta  a  fost  achitată,  deşi  aceasta  putea  fi  depusă  prin 
registratura instanţei la orice moment, astfel cum de altfel a fost depusă la data de 25.04.2012. În mod 
cert pârâţii reclamanţi pot fi acuzaţi de neglijenţă în îndeplinirea obligaţiilor stabilite de instanţă în 
sarcina lor.

Rămâne de stabilit însă dacă sancţiunea anulării cererii reconvenţionale ca netimbrată a fost 
corect aplicată de către instanţa de fond raportat la prevederile alin.3 al art.20 din Legea nr.146/1997. 
Conform acestui text de lege se sancţionează cu anularea acţiunii sau a cererii neîndeplinirea obligaţiei 
de plată a taxei judiciare până la termenul stabilit. Ori, aşa cum rezultă din actele de la dosar, pârâţii  
reclamanţi şi-au îndeplinit această obligaţie la data de 23.01.2012, nefăcând însă dovada îndeplinirii 
obligaţiei decât la data de 25.04.2012. Măsura care trebuia luată de către instanţa de fond în aceste 
circumstanţe ar fi fost aceea a repunerii cauzei pe rol şi a reluării judecăţii.

Având în vedere modul în care s-a desfăşurat judecarea cauzei în primă instanţă după stabilirea 
obligaţiei de achitarea a taxei judiciare de timbru în şedinţa publică din 23.11.2011, astfel cum rezultă 
din încheierile de şedinţă indicate anterior, nu se poate pune problema relei credinţe a pârâţilor ci cel 
mult a neglijenţei acestora în îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor procesuale, astfel încât nu sunt 
considerate întemeiate susţinerile reclamantei în acest sens.

Precizările din recurs referitoare la reaua credinţă a pârâţilor reclamanţi în formularea cererii de 
acordare  a  ajutorului  public  judiciar  nu  prezintă  relevanţă,  acestea  putând fi  eventual  invocate  în 
condiţiile O.U.G. nr.51/2008.

2.Al doilea motiv de recurs priveşte soluţia  pronunţată de către instanţa de apel în ceea ce 
priveşte cererea principală, fiind încadrate în drept motivele de recurs în prevederile art.304 pct.7 şi 9 
C.pr.civ.

Se contestă astfel faptul că s-a anulat sentinţa civilă nr.732/2012 a Judecătoriei Huedin, fără 
însă a se reţine vreun motiv de nelegalitate sau netemeinicie a acesteia,  fiind încălcate prevederile 
art.261 pct.5 C.pr.civ., art.295 C.pr.civ., art.120 alin.2 C.pr.civ.

În ceea ce priveşte  această soluţie  a instanţei  de apel  relevant  este  faptul că în faţa primei 
instanţe s-a pus în discuţie oportunitatea disjungerii cererii principale de cererea reconvenţională, la 
termenul de judecată din 19.04.2011, la solicitarea reclamantei, instanţa respingând această cerere cu 
motivarea că cererea reconvenţională a fost depusă la dosar în termenul prevăzut de lege, judecarea 
acesteia fiind în legătură strictă cu soluţionarea cererii principale. Această încheiere nu a fost atacată.

Este discutabil dacă în cauză nu este vorba de o situaţie în care nu se poate pune problema 
disjungerii  cererii  reconvenţionale  de  cererea  principală,  o  asemenea  măsură  nefiind  în  mod  cert 
oportună, astfel cum a stabilit de altfel şi prima instanţă, atâta timp cât obiectul cererii principale este 
evacuare  iar  obiectul  cererii  reconvenţionale  este  constatarea  nulităţii  titlului  reclamantei  asupra 
imobilului din care se solicită evacuarea.  În cazul în care s-ar disjunge cele două cereri,  judecarea 
cererii principale ar trebui suspendată până la soluţionarea cererii reconvenţionale, soluţia care se va 
pronunţa  în  aceasta  depinzând  de soluţia  care  se  va  pronunţa  asupra  cererii  reconvenţionale,  prin 
disjungere reclamanta neputând preîntâmpina amânarea judecării cererii sale.

Anularea  sentinţei  şi  trimiterea  cauzei  spre  rejudecare  în  întregime  se  impune  şi  deoarece 
soluţia cererii principale a fost pronunţată în condiţiile anulării ca netimbrate a cererii reconvenţionale, 
această din urmă soluţie fiind apreciată ca nelegală de către instanţele de control judiciar. Ori atâta 
timp  cât  s-a  apreciat  că  nu  se  pot  disjunge  cele  două  cereri,  impunându-se  soluţionarea  acestora 
concomitent,  cererea  reconvenţională  fiind  trimisă  spre  rejudecare  instanţei  de  fond,  se  impune 
trimiterea în întregime a cauzei spre rejudecare în primă instanţă, astfel cum a stabilit instanţa de apel,  
nefiind posibilă în acest moment analizarea temeiniciei şi legalităţii soluţiei pronunţate asupra cererii 
principale. Acest aspect a fost avut în vedere de instanţa de apel la pronunţarea soluţiei de anulare în  
întregime a sentinţei, astfel cum rezultă din considerentele deciziei civile nr.514/2012.



Din perspectiva celor reţinute mai sus nu se pune problema încălcării dispoziţiilor art.261 pct.5 
C.pr.civ., art.295 C.pr.civ., art.120 alin.2 C.pr.civ. şi nici a dreptului la un proces echitabil.

În ceea ce priveşte pct.7 al art.304 C.pr.civ. reclamanta recurentă nu indică motive care să se 
încadreze la acest  text,  neinvocându-se nemotivarea deciziei  pronunţate de instanţa  de apel  şi nici 
existenţa  unor motive contradictorii  sau străine de natura pricinii  în cuprinsul acesteia  ci  aplicarea 
greşită a unor norme de procedură la soluţionarea apelului.

Având  în  vedere  ansamblul  considerentelor  de  mai  sus,  Curtea,  în  temeiul  art.312  alin.1 
raportat la art.304 pct.7 şi 9 C.pr.civ. va respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta A.V. 
împotriva  deciziei  civile  nr.  514  din  01.11.2012  a  Tribunalului  Cluj  pronunţată  în  dosarul  nr. 
1291/242/2010, pe care o va  menţine ca legală.

75. Ordonanţă preşedinţială. Neîndeplinirea condiţiilor urgenţei şi a 
neprejudecării fondului

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 539/R din 21 februarie 2013 

Prin sentinţa civilă nr. 111 din 15  ianuarie  2013 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud a fost respinsă 
cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamantul P.V.N., cu împotriva pârâtului P.C., ca 
fiind neîntemeiată.

Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut că reclamantul este fiul şi moştenitor al 
artistei  defuncte  V.P.P.,  aspect  reieşit  din  copia  certificatului  de  moştenitor  nr.58/09  iunie  2009. 
Potrivit  adeverinţei  emise de ORDA nr.10586/12.05.2010 privind înscrierea în registrul naţional  al 
fonogramelor SC L. SRL a solicitat înscrierea a două titluri  în acest registru, şi s-a înscris sub nr. 
082164  titlul  „Cânt  la  lume  că  mi-i  dragă”,  artişti  fiind  indicaţi  V.P.P.  şi  A.M.M..  Tribunalul  a 
observat că reclamantul  a încheiat  un contract cu SC L. SRL privind reproducerea,  promovarea şi 
distribuţia CD-ului  cu titlul „Cânt la lume că mi-i dragă”, în ţară şi străinătate. 

Tribunalul a constatat că pârâtul a trimis un punct de vedere către Radio Someş prin care îşi 
exprimă  poziţia  faţă  de  cererea  reclamantului  de  a  întrerupe  difuzarea  operei  muzicale  „De  la 
Rebrişoara în jos” la acest post de radio, iar din cuprinsul acestui înscris nu se poate reţine că pârâtul ar 
recunoaşte expres sau implicit că a folosit aceeaşi linie melodică la cântecul respectiv  ca şi cea de la 
cea indicată de reclamant ca fiind creaţia mamei sale la cântecul„Cânt la lume că mi-i dragă” .

Potrivit art.581 alin.1 Cod procedură civilă, instanţa va putea să ordone măsuri vremelnice în  
cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei  
pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu  
prilejul unei executări.

Din examinarea acestui text legal, tribunalul a arătat că trebuie întrunite în mod obligatoriu şi în 
mod cumulativ trei condiţii pentru admiterea unei cereri de ordonanţă preşedinţială, respectiv urgenţa, 
vremelnicia măsurii şi neprejudecarea fondului cauzei.

Tribunalul a arătat că în cauză este îndeplinită doar cerinţa vremelniciei măsurii, în sensul că 
solicitarea reclamantului să se dispună încetarea de îndată a difuzării şi distribuirii melodiei „De la 
Rebrişoara în jos” de către pârât, în mediu public - posturi radio şi televiziune, internet etc. – vizează 
perioadă  de până la soluţionarea dosarului nr. xxx/112/2012 al Tribunalului Bistriţa Năsăud, acţiune 
civilă completată ce are ca obiect constatarea încălcării drepturilor de autor şi a celor conexe, ocrotite 
de Legea nr. 8/1996, privitor la melodia „Cânt la lume că mi-i dragă”, obligarea pârâtului la plata 
sumei de 20.000 lei pentru încălcarea drepturilor de autor şi a celor conexe, ocrotite de legea nr.8/1996 
şi obligarea pârâtului la plata sumei de 10.000 lei daune morale. 

Tribunalul  a  considerat  că  nu  este  întrunită  condiţia  urgenţei,  fiindcă  măsura  solicitată  de 
reclamant să se dispună încetarea de îndată a difuzării şi distribuirii melodiei „De la Rebrişoara în jos” 
de către pârât, în mediu public - posturi radio şi televiziune, internet etc. nu se poate lua decât fie 
pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, ori nu se poate reţine aşa ceva în cazul de 
faţă,  dreptul  reclamantului  nefiind  afectat  în  substanţa  sa,  cel  mult  este  prejudiciat,   fie   pentru  
prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, ori nu se poarte reţine că pârâtul ar 
cauza  reclamantului  prin  actele  sale  o  pagubă  iminentă  şi  nereparabilă,  deoarece  un  asemenea 
prejudiciu se poate repara integral tocmai prin soluţionarea dosarului de fond, ocazie cu care se va 



stabili cert dacă pârâtul prin actele sale a prejudiciat în vreun fel pe reclamant şi în caz afirmativ în ce 
măsură. 

Tribunalul a arătat  că nu este realizată nici condiţia neprejudecării fondului cauzei. În acest 
sens, tribunalul a reliefat că specificul acestei proceduri permite doar examinarea sumară a raporturilor 
dintre  părţi,  urmând  ca  fondul  raporturilor  litigioase  să  fie  examinate  în  dosarul  de  fond  nr. 
xxx/112/2012 al  Tribunalului  Bistriţa  Năsăud, însă la o examinarea sumară a aparenţei  drepturilor 
părţilor  litigante,  tribunalul  arată  că  nu  se  poate  reţine  cu  certitudine  din  înscrisurile  depuse  de 
reclamant în susţinerea cererii că linia melodică utilizată de pârât la melodia „De la Rebrişoara în jos” 
este aceeaşi cu cea pentru piesa „Cânt la lume că mi-i dragă”, despre care a susţinut că a fost creată de 
mama sa. Aşa fiind, nici această cerinţă legală impusă în mod obligatoriu şi cumulativ de lege pentru 
admiterea unei cereri de ordonanţă preşedinţială nu este întrunită.

Recursul 
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul P.V.N., solicitând admiterea recursului 

şi modificarea  hotărârii în sensul admiterii cererii aşa cum a fost formulată.
În motivarea recursului reclamantul   a arătat  că este fiul  artistei   defuncte V.P.P.,  fiind  şi 

moştenitorul acesteia, că în timpul vieţii mama lui a  înregistra  linia melodică în studio, urmând a 
suprapune vocea, că în această perioadă mama  lui a decedat, iar pentru finalizarea  proiectului, el a 
apelat  la  artista  A.M.M.

În  ce  priveşte  urgenţa  reclamantul  arătat   că  pârâtul  a  făcut  şi  face  publică  în  continuare 
melodia respectivă, cu toate că pe rolul acestui tribunal se află în soluţionare dosarul nr. xxx/112/2012, 
ce  are  ca  obiect  constatarea  încălcării  drepturilor  de  autor  şi  a  celor  conexe,  ocrotite  de  legea 
nr.8/1996,  privitor  la  melodia  „Cânt  la  lume  că  mi-i  dragă”. Mai  mult  prin  continuarea  difuzării 
melodiei  „De  la  Rebrişoara  în  jos”  se  aduc  mari  prejudicii  repertoriului  defunctei  mame  a 
reclamantului,  iar  pârâtul încasează sume necuvenite  cu titlu  de drepturi  de autor.  Pârâtul produce 
reclamantului  un  prejudiciu  imediat  şi  ireparabil  prin  actele  de  distribuire  şi  difuzare  a  piesei  ce 
foloseşte linia melodică creaţie a mamei reclamantului, rezultatul direct al difuzării melodiei pârâtului 
creează  un  risc  de  confuzie  în  percepţia  publicului,  ce  constă  în  scăderea  reputaţiei  mamei 
reclamantului, ceea ce va conduce la scăderea încasărilor din drepturile de autor.

Reclamantul  a  arătat  că  şi  caracterul  vremelnic  al  măsurii  este  îndeplinit  deoarece  măsura 
solicitată pe această cale va produce efecte până la soluţionarea irevocabilă a litigiului de fond. Şi 
condiţia neprejudecării fondului este îndeplinită, având în favoarea reclamantului aparenţa unei situaţii 
juridice legale, fiind titular ai drepturilor de autor şi a celor conexe. 

Prin „pipăirea fondului” se poate observa că pârâtul încalcă drepturile reclamantului referitor la 
linia  melodică  a  piesei  „Cânt  la  lume  că  mi-i  dragă”,  situaţia  juridică  creată  oferind  aparenţa  de 
nelegalitate a acţiunilor pârâtului, fiind evidente elementele clasice ale unei fapte de contrafacere, acte 
ce se încadrează între acelea pe care titularul drepturilor le poate interzice terţilor.

Prin întâmpinarea depusă intimatul a  solicitat  judecarea cauzei în lipsă şi  s-a  opus  admiterii  
recursului.

Conform art.  137  Cod  proc.civ.,  instanţa  de   judecată  se   va  pronunţa   mai  întâi  asupra 
excepţiilor de procedură şi  asupra celor d fond care fac  de prisos, în totul au în parte, cercetarea  în  
fond a pricinii.

În baza acestor  dispoziţii legale, cu privire la excepţia  netimbrării recursului, curtea reţine 
următoarele:

Conform dispoziţiilor  art. 2 alin. 1 din Legea nr.  146/1997, acţiunile  şi cererile  introduse la 
instanţele   judecătoreşti  sunt   supuse  taxelor  judiciare  de timbru  prevăzute  în  prezenta  lege  şi  se 
taxează în mod  diferenţiat, după cum obiectul acestora este sau nu evaluabil în bani.

Conform  dispoziţiilor  art. 11  din acelaşi act normativ, cererile  pentru exercitarea apelului sau 
recursului împotriva hotărârilor judecătoreşti se taxează cu 50% din taxa datorată la suma contestată,  
în cazul cererilor  şi acţiunilor evaluabile  în bani, iar conform dispoziţiilor art. 20 alin. 1  şi 3  din 
Legea nr.  146/1997, taxă judiciară de timbru se plăteşte anticipat, iar  neîndeplinirea obligaţiei de 
plată până la termenul stabilit se  sancţionează cu anularea acţiunii sau a cererii.

În speţă,  taxa judiciară de timbru aferentă judecării recursului stabilită în sarcina recurentului a 
fost de  5  lei şi timbru judiciar de 0,15 lei, dar recurentul nu a achitat această taxă, deşi a fost  citat  cu 



menţiunea  achitării  lor   sub   sancţiunea  anulării  recursului  ca  netimbrat,  conform  dispoziţiei  de 
îndeplinire a procedurii de citare de la fila 6 din dosar.

 Prin urmare,  în  baza textelor   reţinute,  curtea  va anula ca  netimbrat  recursul  declarat  de 
reclamantul  P.V.N.

76. Punere sub interdicţie. Incidenţa dispoziţiilor art. 30-35 din Decretul 
nr. 32/1954, iar nu a celor ale art. 170 din Noul Cod civil

Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1055/R din 8 martie 2013 

Prin sentinţa civilă nr. 811/21.06.2012, pronunţata de Judecătoria Şimleu Silvaniei, s-a admis 
cererea formulată de reclamanta L.E., împotriva pârâtului G.D. şi, în consecinţă:

S-a dispus punerea sub interdicţie a pârâtului G.D., născut la data de 05.09.1968 în Şimleu 
Silvaniei, judeţul Sălaj.

S-a numit ca tutore al pârâtului, pe reclamanta L.E..
Pentru  a  pronunţa  această  soluţie,  instanţa  de  fond  a  reţinut  în  considerentele  sentinţei  

următoarele:
„Pârâtul G.D. este născută la data de 05.09.1968 şi conform anchetei sociale întocmite în cauză 

nu a fost căsătorită, nu are copii. Este bolnav încadrat în gradul I de dizabilităţi, cu diagnosticul de 
Schizofrenie grefată cu tulburări grave de comportament. Acesta locuieşte la domiciliul surorii sale, 
reclamanta L.E., care este asistent personal.

Instanţa reţine că punerea sub interdicţie este o instituţie menită să ocrotească persoana care, 
din cauza alienaţiei sau debilităţii mintale, nu are discernământul necesar de a se îngriji de interesele 
sale.

Prevederea legală înscrisă în art. 164 din Noul Cod civil condiţionează punerea sub interdicţie 
de  lipsa  discernământului  necesar  pentru  a  se  îngriji  de   interesele  sale  din   cauza  alienaţiei  ori 
debilităţii mintale. 

Constatarea  alienaţiei   ori  a  debilităţii  mintale  a  persoanei  trebuie  sa  rezulte  dintr-un  act 
medical .

In cauză,  expertiza medico-legală  psihiatrică   a fost  dispusă de către  instanţă,  nu de către 
procurorul care efectuează cercetările ,însa nu a produs nici o vătămare părţilor,în sensul prevăzut de 
art. 105 C.pr.civ., fiind respectate prevederile imperative ale art. 30 din Decretul nr. 32/1954 în sensul 
că  persoana  a  cărei  punere  sub  interdicţie  s-a  solicitat  a  fost  examinată  de  o  comisie  de  medici 
specialişti formată din medic legist si doi medici psihiatri din cadrul Serviciului Judeţean de Medicina 
Legala   Zalău iar  rezultatul  examinării  a fost  consemnat  într-un raport  de expertiză medico-legală 
psihiatrică  care  concluzionează  că  pârâtul  suferă  de”schizofrenie  grefată,  întârziere  uşoară  în 
dezvoltarea mintală, tulburare organică a personalităţii post TCC, are discernământul general şi faptic 
abolit, neavând capacitate de exerciţiu.

In  această  situaţie,  instanţa  constată  că  s-au  prezentat  dovezi  convingătoare  asupra  stării 
sănătăţii psihice a pârâtului astfel încât  se impune admiterea cererii şi punerea sub interdicţie astfel în 
cât va face în cauză aplicarea dispoziţiilor art.164 din Noul Cod civil .

Potrivit  art.170 Noul cod civil  ,  prin hotărârea de punere sub interdicţie   instanţa  de tutela 
numeşte  de îndată un tutore  pentru ocrotirea celui pus sub interdicţie judecătoreasca.

Dispoziţiile  art.114-120  privind  tutorele  se  aplica  in  mod  corespunzător,  astfel  ca  in  baza 
art.170 NCC instanţa   va numi  ca tutore al  paratului  pe reclamanta   L.E.,iar  in  baza art.119 al.4 
hotărârea se va afişa la sediul instanţei si la Primăria de la domiciliul pârâtei   - Primăria Plopiş”.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel, în termen legal, Parchetul de pe lângă Judecătoria  
Şimleu Silvaniei, arătând că sentinţa instanţei de fond este nelegală şi netemeinică, solicitând trimiterea 
cauzei spre rejudecare primei instanţe, pentru ca procurorul să efectueze cercetările ce se impun  în 
cauză.

În  motivarea  apelului  se  arată  că   în  cauză  sunt  aplicabile  dispoziţiile  art.  30  şi  urm.  din 
Decretul nr. 32/1954.

Prin legea de punere în aplicare a noului cod civil (Legea nr. 287/2009) s-a stabilit în art. 230 
lit. o) că, la data intrării în vigoare a acestui cod se abrogă Decretul nr. 32/1954, cu excepţia art. 30-43, 
care se abrogă la data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010 (noul cod de procedură civilă).



Astfel,  legiuitorul a stabilit  că până la intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă 
cercetările în procedura de punere sub interdicţie să fie     efectuate de către procuror. Acesta poate 
face orice cercetări va socoti necesare şi în mod obligatoriu va lua şi părerea unei comisii de medici 
specialişti.

Instanţa de judecată nu se poate substitui  procurorului şi să efectueze ea cercetările care se 
impun în cauză.

Mai  mult  decât  atât,  Decretul  nr.  32/1954  stabileşte  şi  o  ordine  în  care  se  va  desfăşura 
procedura de punere sub interdicţie.

Astfel, după ce procurorul efectuează cercetările în cauză şi i-a părerea unei comisii de medici 
specialişti, instanţa de judecată luând concluziile procurorului va putea dispune internarea provizorie a 
celui a cărui punere sub interdicţie se solicită. Dacă nu se consideră necesară şi oportună internarea 
medicală  atunci  preşedintele  completului  de jucată  va fixa un termen.  Cererea şi  toate  înscrisurile 
depuse se vor comunica intimatului. La termenul de judecată instanţa va asculta pe cel a cărui punere 
sub interdicţie se solicită pentru a se constata starea sa mintală.

Prima instanţă a încălcat dreptul la apărare al intimatului necomunicându-i copie după cererea 
de chemare în judecată, actele dosarului şi conţinutul raportului de expertiză medico-legală psihiatrică.

În  cauză  a  depus  întâmpinare  reclamanta  L.E.,  prin  care  a  solicitat  respingerea  apelului, 
arătând că procurorul nu a fost împiedicat să facă alte cercetări decât cele dispuse de instanţă.

Instanţa a pronunţat o hotărâre având la bază probele absolut necesare a fi administrate în astfel 
de situaţii,  respectiv  o expertiză  medico-legală  psihiatrică,  efectuată  de o comisie  de medici  legal 
constituită (medic legist şi doi medici psihiatri) precum şi o anchetă socială. Ambele acte arată că este 
în interesul pârâtului a fi pus sub interdicţie, datorită stării sale de sănătate mintală, care nu-i permite 
să-şi  administreze  singur  interesele,  fiind  lipsit   de  capacitate  de  exerciţiu,  având  discernământul 
general şi faptic abolit”.

Tribunalul Sălaj, prin decizia civilă nr. 96/13.11.2012, a respins ca nefondat apelul declarat de 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Şimleu Silvaniei, împotriva sentinţei civile nr. 811 din 21.06.2012 a 
Judecătoriei Şimleu Silvaniei.

Motivând decizia recurată, Tribunalul a reţinut în considerentele acesteia, următoarele:
„Punerea sub interdicţie  judecătorească  este acea măsură de ocrotire de drept civil  pe care 

instanţa o aplică persoanei fizice lipsită de discernământul necesar pentru a se  îngriji de interesele sale 
datorită alienaţiei mintale, şi care constă în lipsirea  de capacitatea de exerciţiu şi instituirea tutelei.

Această instituţie  este şi trebuie înţeleasă  ca mijloc de ocrotire a persoanei  fizice lipsite  de 
discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, şi nu ca o  sancţiune de drept civil prin 
care  se limitează capacitatea de exerciţiu.

De lege lata, această instituţie  de drept civil este reglementată în Cap. I, titlul III al Codului  
familiei, iar Decretul 32/1954 reglementează procedura punerii sub interdicţie.

Dispoziţiile  referitoare   la  punerea  sub  interdicţie  ,  în  prima  sa  fază  ,  aşa  cum  este 
reglementată prin prevederile art. 30 şi 31 din Decretul nr.32/1954 sunt de strictă interpretare.

Această procedură deosebeşte două situaţii   şi  anume: prima,  în care procurorul efectuează 
cercetările şi va cere părerea  unei comisii  de medici speciali  şti, iar dacă  ce a cărui  punere sub 
interdicţie   este  cerută  se  găseşte  internat   într-o  instituţie  sanitară  ,  părerea    medicului  sub 
supravegherea  căruia se fală ( art.30 din Decretul  32/1954)  a doua, când  instanţa de judecată, intrând 
în posesia acestor acte poate dispune internarea provizorie a celui a cărei punere sub interdicţie este 
cerută, dacă observarea mai îndelungată a stării mintale este necesară art.31 din Decretul nr. 32/1954.)

Procedura punerii sub interdicţie demarează cu o cerere înaintată judecătoriei, obligând astfel 
judecătorul  să aplice principiul ,,a fortiori rationae” şi să parcurgă  atât faza necontradictorie cât şi  
faza contradictorie , trenând astfel  o judecată a unei proceduri parţial judiciare, parţial extrajudiciare.

Faza contradictorie îmbracă  forma unui proces civil obişnuit, cu următoarele  particularităţi:
Judecata se face cu ascultarea  obligatorie a concluziilor  procurorului;
Ascultarea  persoanei  a cărei punere sub interdicţie  se solicită;
În aceste condiţii nu se poate  considera, cum susţine apelantul că cercetările privind  procedura 

de punere sub interdicţie  trebuie să  fie efectuată de către procuror, şi că  instanţa  s-ar substitui  astfel  
procurorului  prin  efectuarea de către ea a cercetării ce se impune în cauză.



De altfel,  pe tot parcursul judecăţii,  reprezentantul parchetului a fost de acord cu efectuarea 
probatoriului şi a cercetării  de către prima instanţă, solicitând aplicarea art.30 şi urm. din Decretul 
32/1954 doar cu ocazia dezbaterii fondului cauzei.

Nefiind  astfel întemeiate   nici unul din motivele de apel invocate,  urmează ca în baza art. 297 
Cod procedură civilă a fi  respins apelul”.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs, în termen legal, Ministerul Public prin Parchetul  
de pe lângă Tribunalul  Sălaj,  în  temeiul  art.  45 C.pr.civ.,  solicitând admiterea  recursului,  casarea 
deciziei Tribunalului Sălaj, cu trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanţă, pentru ca procurorul 
să efectueze cercetările ce se impun în cauză şi pentru a asigura toate garanţiile procesuale intimatului  
G.D.. 

În  motivarea  recursului  s-a  arătat  că  prin  cererea  introductivă  reclamanta  L.E.  a  solicitat 
punerea  sub  interdicţie  judecătorească  a  fratelui  său,  G.D.,  deoarece  acesta  din  urmă  suferă  de 
schizofrenie, grefată cu tulburări grave de comportament, şi nu îşi poate reprezenta singur interesele. 

Prima instanţă,  Judecătoria  Şimleu Silvaniei,  fără  a respecta  dispoziţiile  art.  30 şi  urm. din 
Decretul  nr.  32/1954,  care  impuneau  ca  cererea  să  fie  trimisă  procurorului,  pentru  ca  acesta  să 
efectueze cercetări, a dispus efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice a intimatului şi a unei 
anchete sociale la domiciliul acestuia. 

Deşi la termenul  de judecată  din data de 21 iunie 2012, reprezentantul  parchetului  a arătat 
faptul că în cauză sunt incidente dispoziţiile art.30 şi urm. din Decretul nr. 32/1954 şi se impune ca 
procurorul să efectueze cercetările în cauză, prima instanţă nu a dispus trimiterea cauzei la parchet 
pentru efectuarea de cercetări în cauză de către procuror, substituindu-se procurorului, deşi legea îi 
conferă acestuia din urmă dreptul şi în acelaşi timp obligaţia să efectueze cercetări în cauză. 

Împotriva sentinţe civile nr. 811/21.06.20l2 Parchetul de pe lângă Judecătoria Şimleu Silvaniei 
a  declarat  apel,  cu  motivarea  că  în  cauză  sunt  aplicabile  dispoziţiile  art.30  şi  urm.  din  Decretul 
nr.32/1954. 

S-a  precizat  si  faptul  că,  deşi  prin  legea  de  punere  în  aplicare  a  noului  cod  civil  (Legea 
nr.287/2009),  s-a  stabilit  prin  art.230 lit.  o,  că,  la  data  intrării  în vigoare a acestui  cod se abrogă 
Decretul 32/1954, cu excepţia art. 30-43, care se abrogă la data intrării în vigoare a Legii nr.134/2010. 

Prin Decizia civilă nr. 96/13.11.2012, Tribunalul Sălaj a respins apelul declarat de Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Şimleu Silvaniei, apreciind că: "nu s-a produs nici o vătămare nici uneia dintre 
părţi prin faptul că instanţa a dispus administrarea probelor, respectiv expertiza psihiatrică şi ancheta 
socială,  acestea  efectuându-se conform procedurilor  speciale,  iar  rezultatul  cercetărilor  comisiei  de 
specialitate nu poate fi decât acelaşi, indiferent de instituţia care solicită efectuarea acestora". 

Decizia civilă nr.96/13.11.2012 este netemeinică şi nelegală pentru următoarele motive: 
Instanţa  de  judecată  nu  se  poate  substitui  procurorului  reluându-i  atribuţiile,  respectiv 

obligaţiile care decurg dintr-o normă juridică. 
În  caz  contrar  şi  în  cazul  cercetării  unor  infracţiuni,  (furt,  tâlhărie  etc),  sau  al  cererii  de 

revizuire, instanţa s-ar putea substitui procurorului făcând cercetarea şi urmărirea penală în cauzele 
respective. 

Dispoziţiile art.30 şi urm. din Decretul 32/1954 sunt imperative si stabilesc clar modalitatea în 
care se desfăşoară procedura de punere sub interdicţie şi ordinea desfăşurării acesteia. 

Astfel, după ce procurorul efectuează cercetările în cauză şi solicită părerea unei comisii de 
medici specialişti,instanţa de judecată analizând concluziile procurorului va putea dispune internarea 
provizorie a celui a cărui punere sub interdicţie se solicită. 

Cererea  şi  toate  înscrisurile  depuse se vor comunica  persoanei  care  urmează  a  fi  pusă sub 
interdicţie,  persoană care va fi ascultată pentru a se constata starea sa mintală (art.33 din Decretul 
32/1954). 

În consecinţă, recurentul solicită admiterea recursului, casarea deciziei Tribunalului Sălaj, cu 
trimiterea spre rejudecare a cauzei primei instanţe pentru ca procurorul să efectueze cercetările ce se 
impun în cauză şi pentru a asigura toate garanţiile procesuale intimatului G.D.. 

 Prin  întâmpinarea  formulată  în  cauză,  intimata  L.E. a  solicitat  respingerea  recursului  ca 
nefondat şi menţinerea ca temeinica si legala a sentinţei Judecătoriei Şimleu Silvaniei,  precum şi a 
deciziei Tribunalului Sălaj.



În motivarea întâmpinării s-a arătat că sentinţa civila nr.81l/21 iunie 2012 a Judecătoriei Şimleu 
Silvaniei, precum si Decizia Tribunalul Sălaj nr.96/2012, pronunţate in acesta cauză sunt temeinice şi 
legale, pentru următoarele considerente: 

Intimata  învederează  că  au  fost  aduse  critici  hotărârilor  atacate,  invocându-se  ca  nu  s-au 
efectuat cercetări de către procuror cu privire la cererea de chemare in judecata. 

Prin urmare se invoca propria culpa in motivarea cailor de atac, ceea ce ar trebui sa conducă la 
respingerea caii de atac, având in vedere principiul de drept potrivit căruia, nimeni nu se pate scuza de 
propria culpa in vederea susţinerii intereselor sale (Nemo auditur propriam turpitudinem alegans). 

Sentinţa atacata este temeinica si legala, de asemenea si decizia Tribunalului Sălaj, in primul 
rând pentru faptul ca prin admiterea cererii intimatei s-a avut in vedere cu prioritate interesul pârâtului 
G.D.. 

Pârâtul  este  bolnav,  având  diagnosticul  de  schizofrenie,  grefata  cu  tulburări  grave  de 
comportament, permanenta, motiv pentru care discernământul general si faptic al acestuia este abolit, 
astfel cum rezulta din probatoriul administrat in cauza. 

Criticile aduse nu au un fundament real, deoarece prin admiterea cererii reclamantei nu a fost 
încălcată nicio norma legala in vigoare. 

Recurentul arata ca este nemulţumit de faptul ca instanţa a făcut cercetări in cauza, prin aceasta 
substituindu-se procurorului. 

Cercetările  făcute  de  instanţa  s-au  desfăşurat  conform normelor  in  vigoare  din  codul  civil 
precum si normelor neabrogate din Decretul nr. 32/1954 si nu au oprit procurorul sa efectueze si alte 
cercetări sau sa propună orice alte probe ar fi considerat a fi utile cauzei. 

Se reiterează prevederile art. 30 si urm. din Decretul nr. 32/1954, prevederi legale care sunt 
desigur  in  vigoare,  intimata  nu contestă  acest  fapt,  însă   intimata  nu vede  cum a  fost  împiedicat 
procurorul sa facă si alte cercetări decât cele dispuse de instanţa in şedinţa publica, la fiecare termen de 
judecata fiind prezent si reprezentantul parchetului. 

În cauza s-au administrat probe in condiţii de oralitate si contradictorialitate, respectându-se 
principiile de baza ale desfăşurării şedinţelor de judecata, neîngrădindu-se dreptul de a propune probe 
nici uneia din părţi. 

Mai mult decât atât, instanţa a pronunţat o hotărâre având la baza probele absolut necesare a fi 
administrate in astfel de situaţii, respectiv o expertiza medico-legala psihiatrica, efectuata de o comisie 
de medici legal constituita (medic legist si doi medici psihiatri) precum si o ancheta sociala. 

Ambele acte arata ca este in interesul paratului a fi pus sub interdicţie, datorita stării sale de 
sănătate mintala, care nu-i permite sa-si administreze singur interesele,  fiind lipsit de capacitate de 
exerciţiu, având discernământul general şi faptic abolit. 

Intimata consideră că nu s-a produs nicio vătămare nici uneia din părţi prin faptul ca instanţa a 
dispus  administrarea  probelor,  atâta  vreme  cât  acestea  s-au  efectuat  cu  respectarea  procedurilor 
speciale privind efectuarea expertizei medico-legale sau a anchetei sociale.

Consideră ca rezultatul cercetărilor comisiei de specialitate nu poate fi decât acelaşi, indiferent 
de instituţia sau persoana care solicita efectuarea respectivei cercetări de specialitate, nefiind de natura 
actului persoana solicitantului respectivului act. 

Prin urmare, nu se poate vorbi de o nulitate a actului emis, acesta fiind emis de o instituite 
competenta potrivit legii. 

In ce priveşte comunicarea actelor de procedura, intimata consideră că apelul este nefondat, 
fapt care rezulta din dovezile de comunicare ataşate la dosar, procedura de citare fiind legal îndeplinita 
la fiecare termen de judecata. 

Sentinţa este legala si temeinica si instanţa, prin pronunţarea acesteia, a avut in vedere interesul 
celui ce a fost pus sub interdicţie, ca o măsura de ocrotire absolut necesara in situaţia data. 

Pentru aceste motive, intimata solicită respingerea ca nefondat a recursului formulat. 
In drept, au fost invocate prevederile art. 308 alin. 2 C.pr.civ.
Recursul este fondat.
Obiectul prezentei cauze îl constituie o cerere de punere sub interdicţie judecătorească, cerere 

care,  deşi  a  fost  înregistrată  pe  rolul  Judecătoriei  Şimleu  Silvaniei,  la  data  de  17.11.2011,  totuşi,  
trebuie judecată în conformitate cu prevederile art. 30 – 35 din Decretul nr. 32/1954, pentru punerea în 
aplicare a Codului familiei.



Noul Cod Civil a intrat în vigoare la data de 01.11.2011, însă, prin art. 230 alin. 1 lit. o din 
Legea nr. 71/2011, pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009, privind Codul Civil, s-a prevăzut 
că la data intrării în vigoare a Noului C.civ. se abrogă Decretul nr. 32/1954, pentru punerea în aplicare 
a  Codului  familiei  şi  a  Decretului  privitor  la  persoanele  fizice  şi  persoanele  juridice,  publicat  în 
Buletinul Oficial nr. 9/31.01.1954, cu excepţia art. 30 – 43, care se abrogă la data intrării în vigoare a 
Legii nr. 134/2010, privind Noul Cod de procedură Civilă.

Prin  urmare,  prezenta  cerere  de  punere  sub  interdicţie  judecătorească  trebuia  judecată  în 
conformitate cu prevederile art. 30 – 35 din Decretul nr. 32/1954, iar nu în conformitate cu dispoziţiile  
Noului C.civ., aşa cum nelegal a fost judecată de prima instanţă şi de instanţa de apel.

Prevederile  art.  30  –  35  din  Decretul  nr.  32/1954  reglementează  „procedura  interdicţiei”, 
prevăzând  în  concret  cum  anume  trebuie  soluţionată  o  cerere  prin  care  se  solicită  punerea  sub 
interdicţie a unei persoane fizice.

Astfel, în conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. 1 teza I din Decretul nr. 32/1954, preşedintele 
instanţei  sesizate  cu  o  cerere  de  punere  sub  interdicţie  va  lua  măsuri ca  cererea,  împreună  cu 
înscrisurile anexate, să fie comunicate procurorului.

Textul  art.  30 alin.  1 teza I  din Decretul  nr. 32/1954 conţine,  aşadar,  dispoziţii  imperative, 
obligatoriu de urmat de către instanţa sesizată  cu o cerere de punere sub interdicţie,  instanţa fiind 
obligată  să  ia  măsuri  pentru  ca  cererea,  împreună  cu  înscrisurile  anexate,  să  fie  comunicate 
procurorului, astfel încât, procurorul, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. 1 teza II din Decretul 
nr. 32/1954, să dispună – normele care prevăd ce anume cercetări trebuie să facă procurorul, fiind, de 
asemenea, imperative, întrucât textul invocat prevede că procurorul va dispune efectuarea cercetărilor 
ce va socoti necesare -, efectuarea cercetărilor ce va socoti necesare.

Prin urmare,  instanţa este obligată, printr-o normă legală imperativă, să ia măsuri  pentru ca 
cererea  de  punere  sub  interdicţie,  împreună  cu  înscrisurile  anexate  acesteia,  să  fie  comunicată 
procurorului (art. 30 alin. 1 teza I din Decretul nr. 32/1954).

La  rândul  său,  procurorul  este  obligat,  tot  printr-o  normă  legală  imperativă,  să  efectueze 
cercetările ce se impun în vederea verificării situaţiilor invocate în cererea de punere sub interdicţie.

Art. 30 alin. 1 teza II din Decretul nr. 32/1954 prevede că „procurorul  va dispune efectuarea 
cercetărilor ce va socoti necesare,  va lua şi părerea unei comisii de medici specialişti, iar dacă cel a 
cărui punere sub interdicţie este cerută se găseşte internat într-o instituţie sanitară,  va lua şi părerea 
medicului sub supravegherea căruia se află”.

Procedura prevăzută de art. 30 alin. 1 teza I şi II din Decretul nr. 32/1954 este o procedură 
obligatorie,  reglementată  prin  norme  legale  imperative,  şi  a  cărei  nerespectare  atrage  sancţiunea 
nulităţii absolute a actelor de cercetare efectuate, această sancţiune a nulităţii absolute decurgând din 
încălcarea unor norme legale imperative.

Această procedură, reglementată de art. 30 alin. 1 teza I şi II din Decretul nr. 32/1954 cuprinde, 
practic,  faza necontradictorie, în timp ce, procedura reglementată de art.  31 şi urm. din acelaşi act 
normativ, reglementează faza contradictorie a punerii sub interdicţie judecătorească.

Fiind vorba despre norme legale imperative, simpla nesocotire ori încălcare a acestora atrage 
nulitatea absolută a procedurii urmată cu nerespectarea acestor prevederi legale imperative.

Este ştiut faptul că nulitatea absolută este acea sancţiune care intervine ca urmare a nesocotirii  
unor norme juridice imperative,  de interes  public,  în doctrină nulitatea fiind definită  ca fiind acea 
sancţiune  de  drept  civil,  care  lipseşte  actul  juridic  de  efectele  contrarii  normelor  juridice  edictate 
pentru  încheierea  sa  valabilă  (Gh.  Beleiu  –  Drept  Civil  Român  –  Introducere  în  Dreptul  Civil. 
Subiectele Dreptului Civil, Casa de Editură şi Presă Şansa S.R.L., Bucureşti, 1993, pag. 178).

Nulitatea absolută este acea care sancţionează nerespectarea, la încheierea unui act juridic civil, 
sau la parcurgerea unei anumite proceduri legale, a unei norme legale imperative, care ocroteşte un 
interes general.

Întrucât dispoziţiile art. 30 alin. 1 teza I şi II din Decretul nr. 32/1954 sunt dispoziţii imperative, 
simpla lor nesocotire atrage nulitatea absolută a întregii proceduri de punere sub interdicţie, întrucât 
această nulitate este una expresă, fiind prevăzută ca atare într-o dispoziţie legală imperativă.

Prin urmare, nu poate fi reţinută susţinerea primei instanţe, îmbrăţişată, de altfel, şi de instanţa 
de apel, în sensul că nu s-a cauzat nicio vătămare părţilor, în sensul prevăzut de art. 105 C.pr.civ., prin  
nerespectarea acestei proceduri prevăzute de art. 30 din Decretul nr. 32/1954, câtă vreme, nulitatea 



absolută derivă din simpla încălcare a unei dispoziţii legale imperative, iar nu din aceea că s-a pricinuit 
sau nu vreo vătămare vreuneia dintre părţi.

Pe cale de consecinţă, Curtea constată că atât soluţia instanţei de apel, cât şi soluţia instanţei de 
fond, sunt nelegale, astfel încât, în temeiul art. 304 pct. 9 C.pr.civ., art. 312 alin. 1, art. 312 alin. 3 
C.pr.civ., coroborat cu art. 297 alin. 2 teza finală C.pr.civ., se va admite recursul Parchetului, se va 
casa  în  întregime  decizia  recurată,  rejudecând,  se  va admite  apelul  Parchetului  în  contra  sentinţei 
fondului,  care  va  fi  anulată  în  întregime,  cu  consecinţa  trimiterii  cauzei  pentru  rejudecare  la 
Judecătoria Şimleu Silvaniei.

Cu ocazia rejudecării, instanţa de rejudecare va face aplicarea prevederilor art. 30 alin. 1 teza I 
din Decretul nr. 32/1954, precum şi a prevederilor art. 31 – 34 din acelaşi act normativ, date fiind 
dispoziţiile în acest sens ale art. 24 şi 25 NCPC şi ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 76/2012.

Eventualele cheltuieli de judecată vor fi avute în vedere de instanţa de rejudecare.

 Întocmit, 
    Judecător Traian Dârjan,
Preşedintele Secţiei I-a civilă
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